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VII

DISCURSO PRELIMINAR

E INTRODUCÇÃO ÁS CHRONICAS DE FERNÃO LOPES

Quando no anno de i8ij se estabeleceo na Aca-
-demia Real das Sciencias huma Commissão

permanente de Historia Portugueza, composta dos

Senhores António Caetano do Amaral, João Pedro

Ribeiro, Francisco Ribeiro Dosguimarães, e de mim,
julgou logo esta Commissão, que devia attender ao

mesmo tempo a dous objectos muito interessantes

para a illustração da mesma Historia: a saber, a pu-

blicação dos documentos inéditos, que se achão es-

palhados pelos principaes Cartórios do Reino, de

cujos transumptos a Academia havia já formado a

sua amplíssima Collecção; e a continuação da outra

Collecçao dos Livros também inéditos de Historia

Portugueza. O que a Commissão tenha feito á cerca

do primeiro objecto, e que causas tenhão retardado

aquella tão desejada publicação, não he deste lugar

declarallo; mas só tratar do que pertence ao segundo
objecto, que he a continuação da impressão dos Li-

vros inéditos de Historia; obra emprendida com
óptimo conselho pelo nosso illustre Consócio o

Síír. José Corrêa da Serra, por elle sabiamente

executada nos três primeiros volumes desta Collec-

çao; mas interrompida ha não menos de vinte e três

an-
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annos, com universal sentimento dos Portuguezes

estudiosos, que agradecidos á pátria feliz que lhes

deo o berço, dezejão ver por este modo perpe-

tuada a sua interessante Historia.

Para a continuação pois deste trabalho, julgou

a Commissão que devia primeiramente publicar a

Chronica d'ElRei D. Fernando, já de longo tempo
promettida ao publico, e cuja edição íôra commet-
tida pela Academia ainda nascente a hum Sócio de

grandes e proveitosos estudos, qual era o Snr. Joa-

quim de Foyos (i). Comtudo a copia da referida

Chronica, que este Sócio havia mandado tirar pelo

exemplar do Real Archivo, íoi feita com tão pouca

exacção, que não era possível tomar-se como fun-

damento de huma edição correcta: o que sem du-

vida lhe fez então levantar mão daquella empresa,

e tornou agora inútil a copia por elle offerecida.

Porém quando a Commissão cuidava em fa-

zer tirar hum novo traslado da mesma obra, logo

lhe occorreo, que a publicação das antigas Chro-
nicas dos nossos Soberanos ficaria a pezar disso

incompleta, se não se imprimisse também a d'El-

Rei D. Pedro I, que no Códice do Real Archivo,

e em muitos outros, anda junta com a de seu Fi-

lho, e que forma com esta hum mesmo corpo de

Historia, escrita com hum mesmo estilo, e sem
duvida por hum mesmo autor. E na verdade, posto

que

(0 Discurso Preliminar, no principio do Tomo i, da Collecção
de Livros inéditos. Ada da Aílembléa particular de 7 de Junho de
1780.
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que a Chronica dElRei D. Pedro se não repute

vulgarmente inédita, depois que no Século passado

a publicou o Padre José Pereira Bayao; foi tão de-

masiada a liberdade que este Editor tomou na pu-

blicação daquella obra, que pareceo absolutamente

necessário consideralla ainda como realmente in-

édita, e fazella preceder no presente volume á de

EIRei D. Fernando (i).

Que Fernão Lopes, o patriarcha dos nossos

Historiadores, fosse o verdadeiro e único autor des-

tas duas Chronicas, e não Gomes Eanes, nem Rui

de Pina, parece provar-se com bastante certeza,

pela confrontação das mesmas Chronicas com a

d'ElRei D. João I, que indubitavelmente he obra

da sua penna: mas são tão escacas as noticias que

da pessoa de Fernão Lopes se achão nos nossos

Escritores, e tão diversos os juizos destes á cerca

das Obras que elle compoz, e dos verdadeiros au-

tores das Chronicas dos nossos Soberanos até EI-

Rei D. AfTonso V, que não me pareceo impróprio

tratar primeiro destes dous assumptos na presente

Introducção; declarando no fim delia a maneira,

por que a Commissão procedeo na edição das duas

Chronicas, que agora dá á luz.

Em quanto ás noticias da pessoa de Fernão Lo-
pes,

(i) O Padre José Pereira Bayão declara no titulo da Obra, que

esta Chronica fora copiada fielmente do seu original antigo; e no

Prologo novo ao Leitor (que vem na segunda Edição) diz, que ella

só levava de novo a mudança de alguma syllaba ou letra. A actual

publicação da mesma Chronica torna inútil o exame, que se pode-

ria fazer á cerca da pouca sinceridade destas expressões.

Abril, 1908. -



pes, seguindo o exemplo dado nas Introducções,

que se imprimirão nos antecedentes volumes, dei-

xarei o que se acha escrito a este respeito em au-

tores mais modernos, aproveitando tão somente o

que disserão os coevos a elle, e o que se pôde en-

contrar nos documentos da Torre do Tombo, ou
de outros Cartórios.

E primeiramente o testemunho mais conspí-

cuo d cerca de Fernão Lopes, he o que nos deixou

escrito Gomes Eanes de Zurara, seu contemporâ-

neo, e successor no cargo de escrever as Chroni-

cas dos nossos Reis; dizendo, que elle fora huma
notável pessoa, homem de communal sciencia e grande au-

toridade; escrivão da paridade do Infante D. Fernando;

ao qual ElRei D. Duarte em sendo Infante, eometteo o

cargo de apanhar os avisamentos que pertencião a todos

aque/Ies feitos (da demanda entre o Reino de Castella

e Portugal), e os ajuntar e ordenar, segundo pertencia á

grandeza delles, e autoridade dos Príncipes, e outras notá-

veis pessoas, que os fi^erão (i).

Do primeiro cargo de Escrivão da puridade

do Infante D. Fernando, Irmão d'ElRei D. Duarte,

fazem menção alguns documentos públicos daquelle

tempo (2); e d'outros consta, que também fora Se-

cretario do mesmo Rei, quando Infante (3); a quem
sem

(1) Chron. cTElRei D. João I. Parte 3, cap. 2.

(2) Liv. 10 da Chancellaria de D. AíTonso V, foi. 3o.

(3) Certidão de 12 de Dezembro da era de 1456 (an. 141 8) da
qual o Snr. João Pedro Ribeiro vio huma copia antiga; e que por

ventura será a mefma Provisão daquella era, que cita Jofé Soares

da Silva, no Prologo ás Memorias para a Hijtoria d'Et Rei D João I.
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sem duvida por isso erão tão conhecidas as eminen-
tes qualidades delle Fernão Lopes, que não duvidou
incumbillo do trabalho de escrever as Chronicas dos
nossos Soberanos. Comtudo muito antes de rece-

ber este emprego de Chronista, era Fernão Lopes
encarregado de outro de muita importância, e con-

fiança, qual era o de guardar as Escrituras do tom-
bo, que estavão na Torre do Castello da Cidade
de Lisboa, e dar os traslados delias: emprego que
ainda hoje he conhecido com o nome de Guarda
Mór da Torre do Tombo, cuja origem vem daquel-

les tão remotos tempos.

Daquella Torre do Castello de Lisboa faz men-
ção Fernão Lopes, nas Chronicas d'ElRei D. Pedro I

e D. Fernando; e lhe dá o nome de Torre alvarrã,

ou de Torre do aver, por isso que fora construída

a fim de guardar o Thesouro dos nossos Reis; e

acrecenta, que delia tinhão as três chaves o Guar-
dião de S. Francisco, o Prior de S. Domingos, e

hum Beneficiado da Sé (i). EIRei D. Fernando foi

o primeiro que mandou guardar nesta Torre o ar-

chivo geral do Reino, que até então parece não ha-

via lugar permanente e fixo; julgando natural e co-

herente, que as Escrituras publicas, as quaes fazião

huma parte do Património Real, estiveííem conser-

vadas no mesmo lugar do Thesouro, e commetti-
das á vigilância dos Officiaes da Fazenda, aos quaes

já então pertencia a guarda do mesmo Thesouro.

Por

(i) Chron. de D. Pedro 1, cap. 12. Chron. de D. Fernando, no
principio, e cap. 48.
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Por este novo destino que teve aquella Torre, veio

também a chamar-se do tombo, como já pelo pri-

meiro destino se tinha chamado do aver.

O Snr. João Pedro Ribeiro, na Obra Ms. que

tem por titulo Memorias authenticas para a Hiftoria do

Real Archivo da Torre do Tombo, produz a serie dos

primeiros encarregados da guarda daquellas Escri-

turas, começando-a em João Annes, Vedor da Fa-

zenda, que servia pelos annos de IJ78; e conti-

nuando-a em Gonçalo Esteves, Contador dos Con-
tos de Lisboa, que no anno de 140J foi encarre-

gado do serviço da Torre, vencendo o mantimento

e vestir como os mais Contadores, ainda que não

trabalhasse nos Contos: ao qual se seguio seu fi-

lho Gonçalo Gonçalves, Contador dos Almoxari-

fados de Setúbal e Óbidos, que no anno de 141

4

foi incumbido do mesmo serviço, assim como fora

incumbido seu Pai, então fallecido; recebendo igual-

mente a quantia de mil libras por cada escritura

que buscasse, e de que desse Carta assinada por

sua mão.
Além deste documento que fica substancia-

do (1), existem outros no Real Archivo, por onde

consta que Gonçalo Gonçalves exercitava aquelle

emprego nos annos de 141 7 (2), e 1418 (.3); po-

rem em Novembro deste ultimo anno já delle es-

tava

(1) Carta de 2 de Janeiro da era de 1452. Livro 5 da Chan-
cellaria d'ElRei D. João I, foi. 88 v.

(2) Maço 3 de Foraes antigos, N. 14.

(3) Gav. i5. Maço 22. N. 23.
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tava de posse Fernão Lopes, a quem em 29 do

mesmo mez, e era de 1456, foi dirigido hum Al-

vará d'ElRei, pelo qual expedio huma certidão a

requerimento do Mosteiro de Refoios de Basto,

em data de 12 de Dezembro da mesma era, por

elle assinada, e sellada com o sello dos Contos (1).

Assim, posto que não tenha até agora appa-

recido a Carta, pela qual EIRei D. João I encarre-

gou a Fernão Lopes da guarda do Archivo Régio;

e por isso se ignorem as causas e circunstancias

desta nomeação; sabe-se com certeza, que ella ti-

vera lugar no anno de 141 8, e ainda em vida de

Gonçalo Gonçalves (2); donde se pode conjectu-

rar, que aquelle Rei quizera tirar inteiramente este

cargo aos Officiaes da Fazenda, dando-o de pro-

priedade a pessoa de tão relevantes qualidades, co-

mo era Fernão Lopes, já então Secretario de seus

dous filhos os Infantes D. Duarte e D. Fernando.

Desde o anno de 1418 até o de 1454 appa-

recem no Real Archivo da Torre do Tombo, e em
outros Cartórios, muitas Certidões de documen-
tos, expedidas por Fernão Lopes nos três Reina-

dos suecessivos de D. João I, D. Duarte e D.

AfTonso V (3): nestas Certidões declara-se com-
mum-

(1) Copia antiga, allegada pelo Siír. João Pedro Ribeiro, na
Obra citada.

(2) Em 26 de Fevereiro do anno de 1426 ainda EIRei lhe di-

rigia huma Carta, achando-se elle por ordem sua na Cidade do
Porto. Liv. A da Camará do Porto, foi. 7 3 v.

(3) Em 8 de Dezembro da era de 1428 (an. 1420). Gav. 8.

Maço 3. N. 3.
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mummente, que forão passadas das Escrituras da

Torre do Castello da Cidade de Lisboa por Fer-

não Lopes, a que desto he dado seu espicial encarrego

de guardar as chaves das dietas escripturas, e dar o tras-

lado delias (i). Outras vezes porém diz-se o mesmo
Fernão Lopes: Vassallo d'ElRci, guardador das dietas

escripturas (2): ou também guardador das nossas escri-

pturas do toiíbo, que estaiu no Castello da Cidade de Lix-

boa (3). Em quanto aos próes deste emprego, só

sabemos o que vem no reverso d'huma daquellas

Certidões, onde se declara feito o pagamento de

5oo libras (4); emolumento que só era metade do
que vencião Gonçalo Esteves, e Gonçalo Gonçal-

ves; talvez por isso compensado com maior au-

gmento de mantença ou ordenado, ou com outros

despachos extraordinários: o que faz lembrar, que

seria este Fernão Lopes o mesmo, a quem EIRei

D.

Em 18 de Julho do anno de 1425. Gav. 17. Maço 2. N. 8.

Em 8 de Agosto do mesmo anno. Maço 1 1 de Foraes anti-

gos. N. 7.

Em 8 de Maio do anno de 1433. Hist. Geneal. Tom. 4, pag.

3i e 32.

Em 6 de Outubro do anno de 1435. Gav. 8. Maço 3. N. 8.

Em 8 de Setembro do anno de 1439. Gav. i5. Maço 8. N. 10.

Em 4 de Março do anno de 1440. Maço 9 de Foraes anti-

gos. N. 9.

Em 26 de Maio do anno de 1450. Cartório da Casa de Sor-

telha, na de Abrantes. Maço i5. Letra E. N. 4.

Em 12 de Maio de 145 1 . Gav. 14. Maço 2. N. 12.

(1) No Documento da era de 1458.

(2) Nos Documentos dos annos de 1433, 1439, 145 1.

(3) Liv. 10 da Chancellaria de D. Affonso V, foi. 3o.

(4) No Documento do anno de 1435.
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D. João I por Carta sua fez doação para sempre
de humas casas, que estavão na ribeira de Faarom
do Algarve, e que havião sido de Pêro Rodrigues
Castellão, o qual as perdera por ser em desserviço

destes Reinos andando com EIRei de Castella: pois

esta doação no summario que conservou Gomes
Eanes, se diz feita a Fernão Lopes morador em
Lisboa (i).

Depois de trinta e seis annos de serviço effe-

ctivo no archivo da Torre do Tombo, deo Fernão

Lopes hum notável exemplo de honra, e de desin-

teresse, pedindo a demissão daquelle emprego; a

qual lhe concedeo EIRei D. Affonso V, nomeando
seu successor a Gomes Eanes de Zurara, e decla-

rando na mesma Carta de nomeação, que por ser

o dito Fernão Lopes já iam velho e finco, que per fi

não pode bem servir o dito ojjicio, o dava a outrem per

feu pralimento, e por fa%er a elle mercê, como lie rafom

de fe dar aos boos fervidores (2).

Provavelmente interrompeo Fernão Lopes por

este mesmo tempo o trabalho da composição das

Chronicas do Reino, de que vinte annos antes fora

encarregado por EIRei D. Duarte; o qual no de

1434, primeiro do seu Reinado, por Carta feita em
Santarém a 19 de Março, havia dado carrego a Fer-

não Lopes feu efcripvam, de poer em caronyca as eftorias

dos

(1) Liv. 1 da Chancellaria de D. João I, foi. yv. Col. 2.

(2) Carta de 6 de Junho do anno de 1454. Liv. 10 da Chan-
cellaria de D. Affonso V, foi. 3o.
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dos Reys que antygamente em Portugalforom; ejfo mcef-

ino os grandes feytos e altos do mi/y vcrhioffo, e de gran-

des vertudes èlRey Jeii fenhor e padre, cuja alma Deos

aja: e por quanto em tal obra elle ha affa\ trabalho, e

ha muyto de trabalhar, porem quereudo-lhe agallardoar

e fa^er graça e mercee, manda que cl aja de tecuça em
cada huu ano cm todollos dyas da fua vyda, des primeiro

dya do mes de janeyro que ora foy da era dejfa carta em
deaule, pêra [eu mantymento quator^e mil libras em cada

huu ano, pagadas aos quartees do ano. A qual Carta

vem incluída e confirmada noutra de D. AfTonso V
dada em Almadaa com autoridade da fenhora Raynhã

fua madre, como fua lelora, e curador que he, e com acor-

do do Ifante Dom Pêro, seu tyo, defensor por el dos di-

etas Reguos e senhorio; aos 3 de Junho do anno de

14.39 (1).

Não se sabe precisamente o anno em que

morreo Fernão Lopes; sabe-se porém que ainda

era vivo cinco annos depois de ter abdicado o car-

go de Guarda do Archivo Régio, já muito prove-

cto na idade, e com descendência: o que consta

dliuma Carta dElRei D. AfTonso V, em data de

3 de Julho de 1459, pela qual lhe concede facul-

dade de dispor livremente de seus bens, não ob-

stante a Carta de legitimação, que subrepticiamen-

te tinha alcançado Nuno Martins, que dizia ser fi-

lho bastardo de Mestre Martinho, o qual era filho

do dito Fernão Lopes (2).

Eis-

(1) Liv. 19 da Chancellaria de D. Affonso V, foi. 22.

(2) Liv. 36 da Chancellaria de D. Affonso V, foi. 143.
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Eis-aqui o pouco que se sabe á cerca deste

Historiador. O tempo, ou a incúria dos que lhe

succedèrao consumio as outras noticias da sua vi-

da; e o mesmo tempo e incúria, ou não sei se

acrecente, a inveja dos homens, consumirão tam-

bém alguns dos seus escritos, e cobrirão a memo-
ria de todos com a nuvem da confusão e incerte-

za. Para desfazer esta nuvem, referirei primeiro o

que se pode ter como certo á cerca das Chroni-

cas que elle compoz; e notarei depois quanto se

desviarão do caminho da sinceridade, ou da ver-

dade, aquelles dos nossos Historiadores, que ou
omittírão este assumpo, ou o tratarão sem as lu-

zes de huma sã critica.

E primeiramente não se pode duvidar, nem
que Fernão Lopes escrevesse outras Chronicas,

além da d'ElRei D. João I, nem que antes do tem-

po de Rui de Pina, e mesmo de Gomes Eanes,

existissem já escritas as Chronicas dos Reis pas-

sados, as quaes se não podem attribuir a outrem,

que não seja Fernão Lopes. Com effeito, já fica

dito que EIRei D. Duarte, posto que lhe encarre-

gasse especialmente a composição da Chronica de

seu Pai, lhe commetteo ao mesmo tempo pòr em
escrito as Chronicas de todos os Reis passados; e

devendo-se entender que começara esta obra no
anno de 14J4, consta que não só foi animado para

a sua continuação no de 1439, mas ainda dés an-

nos depois: por quanto EIRei D. AfTonso V, pelos

grandes trabalhos que elle tinha tomado, e ainda

ha-
Maio, 1908. 3
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havia de tomar, em fazer as Chronicas dos Reis de

Portugal, lhe assinou 5oo reaes de mantimento em
cada mez na Portagem de Lisboa, por Carta de 1

1

de Janeiro de 1449 (1). De maneira que contando-

se vinte annos desde o da nomeação de Chronista

até o da sua demissão do lugar de Guarda do Ar-

chivo, que naturalmente seria a época em que ces-

sarão com a sua vida publica os trabalhos littera-

rios, a que se destinara; não se pôde comprehen-

der como estes trabalhos fossem tidos em tanta

conta por EIRei D. AfTonso V se se limitassem á

composição da Chronica d'ElRei D. João I, fican-

do essa mesma incompleta, e tal como a achou o

seu continuador Gomes Eanes.

Além disto os trabalhos que reputava grandes

EIRei D. AfTonso V não podião ser outros, senão

os que refere de si mesmo Fernão Lopes, e a elle

attribue Gomes Eanes; por quanto o primeiro diz

que com muito cuiúaJo e diligencia vira grandes volu-

mes de livros e desvairadas liugoagens e terras, e isso mes-

mo publicas escripíunis de muitos cartórios e outros luga-

res, mis quaes depois de longas vigilias e grandes traba-

lhos, mais certidão aver não pode do conteúdo em esta

obra (2). E Gomes Eanes diz de Fernão Lopes, que

por ter começado a sua Historia tão tarde, que

muitas pessoas já tinhão morrido, e outras estavão

espalhadas pelo Reino, lhe fora necessário despen-

der muito tempo em andar pelos Mosteiros e Igrejas

bus-

(1

)

Damião de Góes, Chron. cTElRei D. Manuel, Part. 4, cap. 38.

(2) Fernão Lopes, Chron. d'E!Rei D. João I, Part. 1, cap. 1.
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buscando os Cartórios e os letreiros delias, pera aver fua

informação; e não fô em efie Reino, mas ainda ao Reino

de Cajlella mandou EIRei D. Duarte hijcar muitas Ef-

erituras, que a ejlo pertencido (i). Ora posto que es-

tes Escritores pareção applicar o que fica dito uni-

camente á Chronica cTElRei D. João I, não he cri-

vei que a sua composição exigisse tão grande tra-

balho, sendo feita por hum Autor contemporâneo,

favorecido daquelle Soberano, e começada hum an-

no depois da sua morte: de maneira que absoluta-

mente se deve entender, que as diligencias feitas em
Portugal e Castella erão igualmente encaminhadas

a descobrir os fundamentos necessários para a com-
posição das Chronicas de todos os Reis passados,

que EIRei D. Duarte encarregara a Fernão Lopes.

E na verdade, não se pode negar pelo que diz

Gomes Eanes (2), que já no seu tempo estivesse

escrita a Chronica Geral do Reino, que não podia

ser outra, senão a que começara Fernão Lopes, e

continuara o mesmo Gomes Eanes: até porque es-

tes dous forão os primeiros Chronistas Portugue-

zes, que por obrigação do seu cargo começarão a

compor a Historia Geral do Reino, segundo a opi-

nião bem provada do critico Figueiredo (3).

Mas além destes fundamentos, que podemos
chamar extrinsecos e conjecturaes, temos outros

que

(1) Gomes Eanes, Chron. d'ElRei D. João I, Part. 3, cap. 2.

(2) Chron. do Conde D. Pedro, cap. 26, no fim.

(3) Fr. Manoel de Figueiredo, Dissertação Histor. e Crit. para

apurar o Catalogo dos Chronistas Mores: impressa em 1789.
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que nos subministra a lição das mesmas antigas

Chronicas, para nos decidirmos a affirmar, que el-

las são obra de Fernão Lopes. E tomando como
principio certo, que elle compozera a Chronica de

EIRei D. João I até á tomada de Ceuta, donde a

continuara por ordem d'ElRei D. Affonso V o

Chronista Gomes Eanes, como este confessa (i);

he fácil de descobrir na parte daquella Chronica

escrita por Fernão Lopes, noticia certa de que elle

mesmo compozera as dos Reis D. Pedro e D. Fer-

nando; pois que a ellas se refere em muitos luga-

res, dando-as por suas, e substanciando o que ahi

escrevera (2): e como estas remissões se achão

exa-

(1) Chron. de D. João I, Part. 3, cap. 2.

(2) Darei alguns exemplos. Na Chron. d'ElRei D. João I, Part.

1, cap. 2, escreve Fernão Lopes: que dissemos; nas quaes palavras

se refere á Chron. de D. Fernando, cap. 1 5o.

Ib. cap. 3, como ouvistes (na Chron. de D. Fernando, cap. 1 5y).

Ib. cap. 3o, segundo haveis ouvido (na Chron. de D. Fern.,

cap. 176).

Ib. cap. 36,comocwM5/e.s(naChron.deD.Fern.,cap. 1 i4eseg.).

Ib. cap. 36, e pois que isto já tendes ouvido (na Chron. de D.

Fern., cap. 120, 121, 122, 1 36, 137, 1 38, i5i).

Ib. cap. 49, já vistes no reinado d'El-Rei D. Pedro (na Chron.

de D. Pedro, cap. 12).

Ib. cap. 5 o, segundo he escrito em seu lugar, ondefalíamos &c.

(na Chron. de D. Fern., cap. 56).

Ib. cap. 54, já tendes ouvido &c. (na Chron. de D. Fern., cap.

io5 e 106).

Ib. cap. 117, de que em alguns lugares he feito menção (na

Chron. de D. Pedro, cap. 3i, e na Chron. de D. Fern., cap. 81).

Ib. cap. 125, segundo dissemos em seu lugar, se dello sois acor-

dado (na Chron. de D. Pedro, cap. 20).

Chron. de D. João I, Part. 2, cap. 32, como ouvistes (na Chron.

de D. Fern., cap. 1 53).
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exactamente nas mesmas duas Chronicas que agora

se imprimem, não se pode deixar de crer, que ellas

e não outras são as que compoz Fernão Lopes, e

ás quaes se quiz referir na de EIRei D. João I. E
corrobora-se mais este argumento, observando-se

inversamente, que o autor das Chronicas de D. Pe-

dro I e de D. Fernando não podia deixar de ser

hum só, e o mesmo que depois compoz a de D.

João I, pelas continuas remissões que ha d'huma
á outra daquellas duas primeiras Chronicas, e de

ambas á de EIRei D. João I (i). Ajunte-se agora

a

Ib. cap. 70, comojá ouvistes (na Chron. de D. Fernando, cap. 65).

Ib. cap. 71, e se dissemos na sua Historia &c. (na Chron. de D.

Pedro, cap. 1).

Ib. cap. 88, como tendes ouvido (na Chron. de D. Pedro, cap. 36
até 40, e na Chron. de D. Fernando, cap. 3, 9, 12, 21, 23).

Ib. cap. 88, como em seu lugar compridamen/e posemos (na

Chron. de D. Fernando, cap. 128 e seg.).

Ib. cap. 1 29, segundo dissemos (na Chron. de D. Pedro, cap. 1).

(1) Darei semelhantemente alguns exemplos d'estas remissões.

Na Chron. d'El-Rei D. Pedro, cap. 1, escreve Fernão Lopes: mas
das manhas e condiçóoes e estados de cada huum (dos filhos d'ElRei

D. Pedro) diremos adiamte mujto brevemente onde conveerfaliar de

seus feitos: o que se refere ao cap. 98 da Chron. de D. Fernando,
onde se lê: segundo aquello que prometido teemos, no reinado d'El-

Rei D. Pedro, omde dissemos que faliaríamos dos Iffamtes . . . quamdo
conveesse razoar de seus feitos.

Ib. cap. 1, Dom Joham, quefoi meestre Davis em Portugal, e

depois Rei, como adiante ouvirees (na Chron. de D. João I).

Ib. cap. i5. Referido ao cap. 25 da Chron. de D. Fernando.

Ib. cap. 41. Referido ao cap. 2 da Chron. de D. Fernando.
Ib. cap. 43, a qual beemçom foi em el bem comprida (no Mes-

tre d'Avis) como adiante ouvirees. E abaixo: começou defloreçer em
manhas . . . segumdo a historia adiamte dirá, contamdo cada huumas
em seu logar: (na Chron. de D. João I).
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a este acareamento e concordância, a inteira seme-

lhança cie linguagem e estilo que se observa nestas

três Chronicas, mui differentes da linguagem e es-

tilo dos Chronistas posteriores Gomes Eanes, e Rui

de Pina; ajunte-se também a dependência que todas

tem humas das outras no seguimento da nossa His-

toria, e da de Castella; e ter-se-ha por indubitável,

que todas forão obra do mesmo autor Fernão Lopes.

Mas se este género de argumento he valido,

como sem duvida parece ser, com o mesmo se po-

de provar pela lição das Chronicas de D. Pedro I,

D. Fernando, e D. João I, que Fernão Lopes com-
pozera hum primeiro volume da Historia de Por-

tugal, que continha as Chronicas dos primeiros

Reis, o qual era precedido por hum Prologo; e que

a esse volume se seguia o segundo, precedido por

outro Prologo, ou este seja o da Chronica de D. Pe-

dro ou o da Chronica de D. João I, formando am-
bos

Chron. de D. Fernando, cap. i. Referido ao cap. 44 da Chron.

de D. Pedro.

Ib. cap. 3. Referido ao cap. 40 da Chron. de D. Pedro.

Ib. cap. i3. Referido ao cap. 37 da Chron. de D. Pedro.

Ib. cap. 3 7. Referido ao que depois escreveo na Chron. de D.

João I. Part. 1, cap. 94, 97, 107, 108, 109. Part. 2, cap. 26 e 57.

Ib. cap. 55. Referido ao cap. 1 1 da Chron. de D. Pedro.

Ib. cap. 81. Referido ao cap. 3o da Chron. de D. Pedro.

Ib. cap. 1 20, de cuja geeraçom (de Nunalvares) e obras mais

adeante emtemdemos trautar, quando nos conveer escrepver os gram-
des e altos feitos do meestre Davis, que depois foi Rei de Portugal,

em que lhe este Nuno Alvare\foi muy notável e maravilhoso compa-

nheiro: (na Chron. de D. João I).

Ib. cap. 1 56, segundo acerca verees adeante, homdefaliarmos da

morte do Conde (Andeiro): (na Chron. de D. João I. Part. 1, cap. 2).
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bos os volumes a Chronica geral do Reino, de que

acima vimos que fallava Gomes Eanes (i). E não

só consta isto geralmente da dita lição, mas tam-

bém consta em especial, que elle mesmo compo-
zera as Chronicas do Conde D. Henrique (2), e dos

Reis D. Sancho II (3) e D. Affonso IV (4). Além
disto, como estas Chronicas não estavão avulsas,

mas lançadas em Livro pela serie dos Reinados, fica

evidente que Fernão Lopes em razão do seu cargo

escrevera todas as dos Reis de Portugal, desde o

Conde D. Henrique até á tomada de Ceuta por El-

Rei D. João I, a qual tomada se dispozera a escrever,

e bem assim as Chronicas de D. Duarte e de D.

Affonso V (5), o que comtudo não pôde conseguir.

Não apparece hoje o primeiro volume das

Chronicas dos primeiros Reis de Portugal, tal como
o deixou escrito Fernão Lopes; o que se manifesta

da comparação das notas características do dito vo-

lume

(1) Por seguirmos emteiramente a hordem do nosso razoado, no

primeiro Prologo já tangida. Chron. cTElRei D. Pedro, no Prologo.

De guisa que como no começo desta obra nomeamosfidalgos al-

guns, que ao Conde D. Anrique ajudarão a ganhar a terra dos Mou-
ros; assim neste segundo volume diremos &c. Chron. de D. João I.

Part. I, cap. i5g.

E porque em começo de cada hum reinado costumamos poer
parte das bomdades de cada hum Rei, nom desviamdo da ordem pri-

meira &c. Chron. de D. João I. Part. 2, no Prologo, e cap. 148.

(2) Vej. o segundo passo transcrito na Nota antecedente.

(3) Vej. Chron. d'EÍRei D. Fernando, cap. 81.

(4) Vej. Chron. de D. Pedro I, cap. 1, 2, 27, 3o. Chron. de El-

Rei D. Fernando, cap. 37.

(5) Vej. Chron. de D. Fernando, cap. 57, 111, ii3. Chron.

d'E!Rei D. João I. Part. 2, cap. 148, 204.
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lume já indicadas, com o corpo das Chronicas hoje

existentes; pois não faliando na differença de lingua-

gem e estilo; nem entre estas se acha a do Conde
D. Henrique; nem o Prologo que as precede, pelo

assumpto de que trata, pôde ser o primeiro Pro-

logo a que se refere o da Chronica d'ElRei D. Pe-

dro; nem finalmente se observa nellas a ordem de
poer em começo de cada hum reinado parte das bomdades

de cada hum Rei. E que muito que não appareçao

hoje estas Chronicas, se ellas já não existião no
tempo de EIRei D. Manoel, que por isso este Mo-
narcha encarregou a nova composição delias pri-

meiro a Duarte Galvão e depois a Rui de Pina?

Nem custa a crer que no decurso de tão poucos

annos se perdessem inteiramente algumas Chroni-

cas de Fernão Lopes, pois sendo muito provável

que delias ainda se não tivessem vulgarisado copias,

qualquer acaso, ou fosse o que refere Damião de

Góes (i), ou outro semelhante, poderia fazer perder

humas, ficando salvas até os nossos dias as outras.

Mas se com efTeito se aniquilarão inteiramente

as primeiras Chronicas de Fernão Lopes, ou se del-

ias ficarão alguns fragmentos, os quaes servissem

de fundamento para as que compozerao aquelles

dous Chronistas, he o que não será fácil de deci-

dir. Duarte Galvão, que no anno de i5o5 escrevia

a Chronica d'ElRei D. Affonso Henriques, parece

ter ignorado tanto a existência delias, como a das

posteriores; pois que promette escrever a historia

de

(i) Chron. d'E!Rei D. Manoel. Part. 4, cap. 38.
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de todos os Reis, entre estes a de EIRei D. Fer-

nando; e a cada passo se queixa da falta de noti-

cias que encontrou, e da mingoa de Escritores (i).

Rui de Pina, que começou a escrever as suas Chro-
nicas em i5ij, diz no Prologo delias (2) dirigido

a EIRei D. Manoel, que he obra mui difficil e ár-

dua a composição das antigas historias dos primei-

ros Reis de Portugal, que de fetis tempos devidamente

fe não achão coiupojfas, ou nos outros depois delles por ne-

gligencia se perderão. E fallando depois á cerca do
principio que Duarte Galvão dera áquella obra, acre-

centa, que d'E!Rei D. Affonfo Henriques até EIRei D.

Affonso IV, inclufwe, que são sele Reis, no/u parece de

fitas vidas, nem de [eus jeytos se acha nefics Reinos ejlo-

ria ordenada, e compojla como fora rasão, e se merecia;

mas lia /omente por lugares mui oceultos algumas lem-

branças, cartas conjusas, e mui duvido/as &c. Das quaes

palavras, e d'outras que escreve o mesmo Rui de

Pina na Chronica de D. Affonso IV (3), se tira ao

menos com toda a certeza, que no seu tempo exis-

tião já escritas as Chronicas de D. Pedro I e de
D. Fernando, em que elle não tivera parte; as quaes

Chronicas não podião ser outras, senão as que es-

crevera Fernão Lopes, e neste volume se publicão.

Porém lá parece demasiada affectação, não
digo já em Duarte Galvão que escreveo a sua obra

com

(1) Duarte Galvão, no Prologo a EIRei D. Manoel, e no cap.

1, 3o, 55.

(2) Vem no principio da Chron. de D. Sancho I.

(3) Chron. de D. Affonso IV, cap. 61, 64, 66.

Junho, 1908. 4



XXVI

com excessiva ligeireza, mas em Rui de Pina, que
nesta matéria procedeo com mais tento, não fazer

menção do nome do autor das duas Chronicas que

ás vezes allega; evitar todas as occasiões de fallar

em Fernão Lopes; e até certificar com demasiada
segurança huma falsidade tão manifesta, como he,

que até o tempo d'ElRei D. João II não fora cos-

tumado entre nós escrever-se das bondades e fei-

tos notáveis de alguém; sendo elle próprio o pri-

meiro que inventara hum tão santo e tão provei-

toso orficio, na composição da historia daquelle

grande Monarcha (i). Pois além de Fernão Lopes
o ter precedido nos cargos de Chronista Mor do
Reino, e de Guarda Mór da Torre do Tombo, que

então Rui de Pina occupava; pelo que o seu nome
lhe devia ser muito familiar; não he crível, que ain-

da que o primeiro volume das antigas Chronicas

se houvesse inteiramente aniquilado, não tivesse

delle noticia alguma o mesmo Pina, tendo apenas

mediado pouco mais de cincoenta annos entre a

composição do dito volume, e a da Chronica que
hoje existe de D. Sancho I. Na verdade hum tão

estudado silencio, como o que se observa em Rui
de Pina, tanto á cerca do autor das Chronicas dos

Reis D. Pedro I, D. Fernando e D. João I, e do
volume das Chronicas dos outros Reis mais anti-

gos, como á cerca do primeiro autor das Chroni-

cas de D. Duarte, e D. AfTonso V, que elle mesmo
diz

(i) Prologo de Rui de Pina na Chron. d'ElRei D. João II.
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diz ter novamente composto, a pezar de appare-

cerem nellas muitos vestígios da penna de Gomes
Eanes (i), pode fazer lembrar, que Rui de Pina

fora demasiadamente ambicioso de gloria; e que

talvez occultára os nomes de duas pessoas tão no-

táveis, como aquelles seus predecessores, para se

aproveitar mais a seu salvo dos trabalhos delles.

E quanto ao silencio a respeito de Fernão Lo-

pes, cousas ha pelas quaes se pode conjecturar, que

não fora Rui de Pina inteiramente inculpado: pois

não fazendo agora comparação dos estilos, que per

si só não pôde fazer prova, pois se o das Chroni-

cas que Rui de Pina diz que escrevera, he differen-

te do estilo das outras obras do mesmo Escritor,

como pareceo a Damião de Góes, mais differente

me parece elle do estilo das três ultimas Chroni-

cas de Fernão Lopes; maior fundamento se pôde

tirar para aquella conjectura, daquillo que o mesmo
Góes assevera que lhe escrevera João Rodrigues

de Sá de Menezes, a saber, que Rui de Pina ob-

teve no Reinado de D. João II, por mandado des-

te Rei, humas Chronicas dos Reis antigas; e por-

que as tinha em seu poder, se ofTerecèra a EIRei

D. Manoel para escrever todas as que faltavão; as

quaes Chronicas antigas achadas no Porto, serião

mui provavelmente ou copia, ou extracto das que

compozera Fernão Lopes, e se havião perdido. O
que parecerá ainda mais verisimil a quem se appli-

car

(i) Góes. Chron. d'E!Rei D. Manoel. Part. 4, cap. 38.
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car a descobrir nas mesmas Chronicas de Rui de

Pina alguns vestígios do antecedente trabalho de

Fernão Lopes; principalmente na d'El-Rei D. Di-

niz, que parece assas conforme á maneira de es-

crever deste primeiro Historiador, pela maior ex-

tensão da obra, e pela ordem que segue de escre-

ver no principio as bondades daquelle Rei, que já

vimos ser a ordem primeira que Fernão Lopes se-

guira no começo de cada hum Reinado, e da qual

Rui de Pina se desviara um pouco nas Chroni-

cas de D. Sancho II e D. AfTonso III e se apar-

tara inteiramente nas de D. Sancho I e D. Af-

fonso II. E he de notar, que esta observação por

mim feita á cerca da Chronica d'ElRei D. Diniz,

pode de certo modo julgar-se apoiada na autori-

dade do nosso gravíssimo Escritor Fr. Luís de

Sousa; o qual na primeira Parte da Historia de

S. Domingos, citando huma vez a Chronica de

D. AfTonso II, e outra a de D. Diniz, attribue

expressamente a primeira a Rui de Pina, e a se-

gunda a Fernão Lopes.

Mas deixemos já em paz as cinzas de Rui de

Pina: não por affrontar a sua memoria, mas por

fazer reviver a gloria ha muito tempo escurecida

do mais antigo dos nossos Historiadores, he que

eu me vi obrigado a manifestar o seu descuido, e

a espalhar talvez duvidas sobre a sua sinceridade e

boa fé. Se elle culpa teve, assas foi castigado no
destino que experimentou a única obra, que no
juizo de Damião de Góes se pôde chamar inteira-

mente
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mente sua, qual he a Chronica d'El-Rei D. João II,

pois sendo nova e originalmente composta pelo

Chronista Pina, no tempo em que reinava EIRei

D. Manoel, houve no Reinado seguinte quem sou-

besse aproveitar-se do trabalho delle, produzindo

novamente em seu próprio nome a mesma obra

com pequenas addições e mudanças, com o que

logrou ainda a fortuna de ser commummente re-

putado pelo verdadeiro autor delia; e isto por es-

paço de dous séculos, que tantos mediarão entre

a primeira impressão da Chronica de Garcia de

Rezende, e a única que hoje temos da de Rui de

Pina, impressa ha pouco tempo no segundo volu-

me d'esta Collecção de Livros inéditos.

Entretanto, voltando já ao meu assumpto, o

que não se pode duvidar he, que o silencio de Rui

de Pina á cerca do autor das Chronicas dos Reis

D. Pedro I, D. Fernando e D. João I, e á cerca

das fontes donde tirara as cousas que elle mesmo
escreveo nas Chronicas dos primeiros Reis, con-

fundio de tal maneira os Escritores, e os Copistas

do seu século, e do seguinte, que não he possível,

seguindo-os, atinar com cousa alguma certa a res-

peito dos verdadeiros autores das nossas Chroni-

cas; o que tornou necessária, e por isso desculpá-

vel, a longa Introducção, que vou escrevendo.

E quanto aos Escritores, causa assombro que

hum homem da gravidade e exaccão histórica de

João de Barros, contemporâneo de Rui de Pina,

escrevesse que na Chronica d'ElRei D. AfTonso

Hen-
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Henriques não tivera outra parte Duarte Galvão,

senão a de apurar a linguagem antiga, em que es-

tava escrita por autor desconhecido (i); e também,
que se alguma cousa ha bem escrita nas Chroni-

cas deste Reino, he da mão de Gomes Eanes, as-

sim dos tempos em que elle concorreo, como de

alguns atraz, de cousas de que não havia escritu-

ra (2). Damião de Góes contemporâneo outrosim

de João de Barros, foi o primeiro que vindicou a

fama de Fernão Lopes, e que pretendeo dar a cada

hum o que era seu, ainda que muito á custa da repu-

tação de Rui de Pina (3): mas, posto que o Chro-

nista Góes encetasse alguns daquelles argumentos,

que até agora tem sido seguidos, e ainda mais des-

envolvidos neste Escrito, e que por isso seja o único

capaz de guiar os modernos críticos neste intrin-

cado laberinto, não mereceo elle este conceito aos

Escritores do seguinte século; os quaes ou por in-

cúria e deleixamento, ou porque antes quizerao fa-

zer opinião por si, do que seguir a dos outros, se

apartarão cada vez mais do caminho da verdade.

De tal maneira que Pedro de Mariz, e Duarte Nu-
nes do Leão, ambos os quaes escreverão pelo mes-
mo tempo, e sobre os Documentos da Torre do
Tombo, onde tinhão fácil accesso, virão este nego-

cio por tão diversa face, que o primeiro attribuio

a Rui de Pina todas as Chronicas desde D. San-

cho

(1) Dec. 3. Livr. i, cap. 4.

(2) Dec. 1. Livr. 2, cap. 1.

(3) Chron. d'ElRei D. Manoel. Part. 4, cap. 38.
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cho I até D. Fernando, sem referir a autor algum
determinado as de D. João I, D. Duarte e D. Affon-

so V, ainda que na vida deste Rei cita huma vez o
mesmo Pina (i); ao contrario Duarte Nunes, a pe-

zar de ver o nome de Rui de Pina escrito nas Chro-
nicas, que de seu tempo se conservavão no Real

Archivo, não duvidou attribuir a Fernão Lopes as

de D. Sancho I e II, de D. Affonso III, de D. Di-

niz, e de D. Fernando (2). Ultimamente Manoel de

Faria e Sousa, que escreveo pouco depois daquel-

les dous Historiadores, mostrou a este respeito em
duas das suas obras (.3) huma tal confusão de es-

pécies, e commetteo tantos anachronismos, que não
se sabe quaes Chronicas elle quiz attribuir a Fer-

não Lopes, quaes a Duarte Galvão, quaes a Rui de

Pina. Tão desvairados tem sido os juizos dos nos-

sos Escritores á cerca da matéria de que se trata!

Nem he mais uniforme o juizo daquelles, que
no século xvi copiarão as antigas Chronicas; pois

fallando só das de D. Pedro I, D. Fernando e D.
João I, que acima fica provado serem todas escri-

tas por Fernão Lopes; a de D. Pedro I nalguns
Códices não tem nome de autor (4), noutros attri-

bue-

(1) Vej. os Diálogos de Varia Historia.

(2) Vej. as Chron. dos Reis de Portugal, por elle reformadas.

(3) No principio do Epitome de las Historias Portuguesas, e

do i.
u
vol. da Ásia Portuguesa.

(4) No Códice do Real Archivo da Torre do Tombo, onde se

acha unida a ella a d'ElRei D. Fernando; e o mesmo no da Real
Bibliotheca Publica, que pertencia ao Gollegio da Companhia de
Évora: ambos os quaes Códices são escritos em pergaminho.
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bue-se a Fernão Lopes (i), n'outros a Gomes Ea-

nes (2), e noutros a Rui de Pina (3). A de D. Fer-

nando nhum Códice em que a vi separada da de

D. Pedro, porque na maior parte dos outros cos-

tuma andar unida a ella, achei-a attribuida a Gomes
Eanes (4). Até a d'ElRei D. João I, que no Códice

do Real Archivo não tem nome de autor (5), do
mesmo

(1) No Códice de Pergaminho, de que se sérvio o Snr. José

Lopes de Mira, da Cidade de Évora, onde vem também a Chronica

de EIRei D. Pedro I junta com a d'ElRei D. Fernando: e tem este

Códice duas Notas; huma por letra do Cardeal Rei, na qual de-

clara, que EIRei D. Manoel seu Pai lhe dera estas Chronicas para

seu uso; e outra posterior, que declara serem do uso do mesmo
Cardeal, o qual as applicára ao Collegio de Évora.

(2) O Códice da Livraria do Ex.""
5

Shr. Marquez de Tancos,

escrito em papel, tem este titulo : Chronica d'ElRei D. Pedro, deste

nome ho primeiro, e dos Reix de Portugal ho oytavo continoada a

deiRei D. Affonsso seu padre, conposta por Gomes Eanes coronysta

mor dos Reynos de Portugual. E tem no fim a seguinte Nota: Deo
gradas. Escrita por Álvaro do Couto de Vasconcellos no anno de myl
e 542. (Assinado.) Álvaro do Couto de Vasconcellos. O titulo deste

Códice he inteiramente semelhante ao de outro Códice antigo que

pertence á Livraria da Congregação do Oratório da Real Casa de

Nossa Senhora das Necessidades.

(3) Vej. Barbosa, no Supplemento á Biblioth. Lusit. no art. Rui

de Pina.

(4) O Códice do Ex."
10 Snr. Marquez de Tancos, escrito em

papel, tem este titulo: Crónica deliRei Dom Fernãdo primeiro Rey
deste nome e dos Reix de Portugual o noveno, continoada ha delRei

Dom Pedro seu padre, conposta per Gomes Eanes de Zurara, coro-

nysta moor dos Reynos e senhorios de Portugual.

(5) O Códice do Real Archivo escrito em Pergaminho, consta

de dous volumes, que na numeração da pasta se chamão i
.° e 2.

mas que são realmente i.° e 3." pois contém a i.
a parte da Chro-

nica escrita por Fernão Lopes, e a 3.
1
escrita por Gomes Eanes:

falta pois a 2.
a parte, que se acha avulsa no mesmo Archivo, es-
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mesmo modo que o não tem a dos dous Reis pre-

cedentes, houve quem a attribuisse já a Rui de

Pina (i), já a Álvaro do Couto de Vasconcel-

los (2); Chronista inteiramente supposto, e que

não fez mais que copiar hum Exemplar da Chro-

nica de D. João I, assim como depois copiou ou-

tro da de D. Pedro, em ambos os quaes subscre-

veo o seu nome.
Porém o caso he, que segundo as observa-

ções feitas pela Commissão nos Códices que exa-

minou ocularmente, e segundo as que fizerão ou-

tros, que tiverão presentes outros Códices, póde-

se assentar com certeza, que tantos Exemplares

attribuidos a tão differentes autores, não são mais

que differentes copias das mesmas Chronicas es-

critas unicamente por Fernão Lopes, com pequena

diffe-

crita de letra coeva, em hum volume de folha mais pequena, em
papel; no fim do qual vem esta Nota: Escrita per Álvaro do Couto

de Vasconcellos no anno de myl e quinhentos e trinta e dois. (Assina-

do) Álvaro do Conto de Vasconcellos. O primeiro volume deste exem-
plar em papel, que contém a primeira parte da Chronica de D. João
I, não existe no Real Archivo, mas em poder de pessoa particular:

parece ser escrito pela mesma mão que escreveo tanto o segundo
volume, como o exemplar da Chronica d'ElRei D. Pedro que pos-

sue o Ex. mo Snr. Marquez de Tancos; e tem também no fim a se-

guinte Nota: Escrita esta cronyqua per Álvaro do Couto de Vascon-

cellos. (Assinado) Álvaro do Couto de Vasconcellos.

(1) José Soares da Silva, no Prologo das Memorias para a His-

toria d'ElRei D. João I, cita dous Códices da Livraria do Conde da
Ericeira, os quaes contém a Chronica de D. João I, tal como a es-

creveo Fernão Lopes, mas attribuida a Rui de Pina.

(2) Vej. a Biblioth. Lusitana, no art. Álvaro do Couto de Vas-
concellos.

Setembro, 1908. 5
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dirlerença de palavras, que só se deve attribuir ao

descuido quasi inevitável dos diversos copistas. Hu-
ma única variedade se acha na Chronica de EIRei

D. Pedro que pode causar admiração, e vem a ser,

faltar em todos os Códices do Século xvi que eu

vi, ou de que tenho noticia (i), a matéria dos capí-

tulos io e ii da Chronica impressa pelo Padre

Bayao; o qual aliás parece ter tirado estes capítu-

los do Exemplar de que se sérvio, por isso que

os põe no corpo da Obra, e não no supplemento

que lhe acrecentou. Comtudo como o Editor não

declara de que Códice se sérvio, nem avalia a sua

authenticidade; e como os Códices mais authen-

ticos pela sua antiguidade, e destino, quaes são

os que ficao apontados, não tem taes capitulos;

póde-se concluir com certeza, que elles não fo-

rão escritos por Fernão Lopes, mas enxeridos

muito posteriormente n'alguma copia do Século

xvri, talvez na fé de Duarte Nunes do Leão (2),

da

(1) Taes são, em Lisboa os Códices do R. Archivo, da R. Bi-

blioth. Publica, do Ex. mo
Snr. Marquez de Tancos, e da Livraria da

R. Casa das Necessidades; em Évora, os do Snr. José Lopes de

Mira, e da Livraria Publica daquella Igreja; em Coimbra, o do Col-

legio da Graça; em Alcobaça, os da Livraria daquelle R. Mosteiro.

(2) Duarte Nunes, na Chron. d'ElRei D. Pedro, já refere a ma-
téria daquelles capitulos, a qual comtudo omitte o seu contemporâ-

neo Pedro de Mariz. N'huma copia de letra moderna do Século xvn,

da Chron. de Fernão Lopes, que se guarda na Livraria da R. Casa

das Necessidades, acrecentão-se no fim do ultimo cap. as seguin-

tes palavras: Deste Rei D. Pedro contão algumas cousas, e afirmão

por mui certas, dado caso que o Coronista as nó conte, entre as quaes
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da qual copia se sérvio o Padre, Bayão para a Edi-

ção que fez.

Resta informar os Leitores dò modo, por que

a Commissão procedeo na Edição das duas Chro-

nicas de EIRei D. Pedro I e D. Fernando; no texto

das quaes seguio com o maior escrúpulo o Exem-
plar do Real Archivo, conservando as lacunas, e

até alguns erros que nelle se encontrão, e acom-
modando-se á mesma viciosa e inconstante orto-

grafia; com as únicas liberdades de regular a pon-

tuação, de tirar as letras dobradas, que vem no
principio e fim de algumas palavras, de fazer maior

uso de letras iniciaes maiúsculas, e de escrever por

extenso as palavras que muitas vezes estavão escri-

tas com abreviaturas. Além disto conferírão-se as

provas da impressão com o Exemplar da Real Bi-

bliotheca Publica, e com o do Ex.
mo

Snr. Marquez
de Tancos, que generosamente o emprestou á Aca-

demia, consentindo que estivesse fora da sua Livra-

ria, por todo o tempo que durou esta Edição. De
ambos os Exemplares se tirarão as lições varian-

tes, que vão impressas no fim de cada pagina, de-

signando-se o primeiro com a letra B, e o segundo

com a letra T. Não se puzerao porém todas as va-

riantes, o que seria inteiramente supérfluo, mas só

aquellas, que por diversas razões parecerão então

mais dignas de serem notadas. Em todo este tra-

ba-

di\em, que estando EIRei em Évora &c. e segue-se a relação dos dous
primeiros casos, que refere o P. Bayao naquelles capítulos.
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balho, que não se pode dizer pequeno, segundo a

forma por que foi dirigido, recebeo a Commissao
o opportuno auxilio dos Senhores Joaquim José

da Costa de Macedo, Sócio da Academia, e Fran-

cisco Nunes Franklin, Correspondente delia; o pri-

meiro dos quaes fez per si só toda a conferencia

das provas da impressão com o exemplar da Real

Bibliotheca Publica; e o segundo tirou huma nova
e exacta copia do Exemplar do Archivo, que sér-

vio de texto para esta Edição; e ajudou a conferir

as provas da impressão com o original do mesmo
Exemplar.

Tal foi a diligencia, com que se procedeo na
presente Edição: diligencia não digo já superior á

do Padre Bayão, que por sistema quiz perverter a

Edição da Chronica d'ElRei D. Pedro I, mas ainda

á do Editor da Chronica d'ElRei D. João I, a qual

está tão cheia de erros de palavras, e até de trans-

posições de períodos, e de capitulos, que não
merece menos que a outra huma nova impressão,

íeita sobre os antigos exemplares authenticos, que
hoje se conservão. Assim os Portuguezes estudio-

sos agradecerão desde agora á Academia (á qual

a Commissao dedica todos os seus trabalhos) a

primeira Edição correcta de duas Obras compos-
tas por Fernão Lopes, do mesmo modo que já lhe

tem agradecido as Edições de varias Obras de

Gomes Eanes, e de Rui de Pina, impressas nos
antecedentes volumes: o que elles deverão presen-

temente íazer de tanto melhor graça, quanto (pres-

cin-
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cindindo dos defeitos communs a todos os três

Chronistas) aos dous últimos leva assas vantagem
o primeiro, não só em antiguidade, a qual por si

mesma concilia maior respeito e veneração; mas
em bom senso, fidelidade, e exacçao histórica; e

até nhuma certa ingenuidade e simpleza, que eu

preferiria á erudição e moralidade muitas vezes im-

portuna do segundo, e á pretendida policia no es-

crever nimiamente afTectada do terceiro.

Lisboa, 20 de Junho de 1816.

Francisco Manuel Trigoqo d'Aragão Morato.





N. I

CHRONICA
DO

SENHOR REI

D. PEDRO I

OITAVO REI DE PORTUGAL

PRO-





PRIVILEGIO

E.'u a rainha Faço saber aos que este Alvará virem: Que ha-

vendo-me representado a Academia das Sciencias estabelecida

com Permissão Minha na Cidade de Lisboa, que comprehenden-

do entre os objectos, que formão o Plano da sua Instituição, o de

trabalhar na composição de hum Diccionario da Lingoa Portu-

gueza, o mais completo que se possa produzir; o de compilar em

boa ordem, e com depurada escolha os Documentos, que podem

illustrar a Historia Nacional, para os dar á luz; o de publicar em

separadas Collecções as Obras de Litteratura, que ainda não forão

publicadas; o de instaurar por meio de novas Edições as Obras

de Auctores de merecimento, e cujos Exemplares forem muito an-

tigos, ou se tiverem feito raros; o de trabalhar exacta e assidua-

mente sobre a Historia Litteraria destes Reinos; o de publicar as

Memorias dos seus Sócios, das quaes as que contiverem novos

descobrimentos, ou perfeições importantes ás Sciencias, e boas

Artes serão publicadas com o titulo de Memorias da Academia,

ficando as outras para servirem de matéria a separadas e distin-

ctas
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ctas Collecções, nas quaes se dê ao Publico em Extractos e Tra-

ducçóes periodicamente tudo, o que nas Obras das outras Acade-

mias, e nas de Auctores particulares houver mais próprio, e digno

da Instrucção Nacional; e finalmente o de fazer compor, e publi-

car hum Mappa Civil e Litterario, que contenha as noticias do nas-

cimento, empregos, e habitações das Pessoas principaes, de que

se compõem os Estados destes Reinos, Tribunaes, ou Juntas, de

Administração da Justiça, Arrecadação de Fazenda, e outras par-

ticulares noticias, na conformidade do que se pratica em outras

Cortes da Europa : E porque havendo de fer summamente despen-

diosas, tantas, e tão numerosas as Edições das sobreditas Obras,

seria fácil que a Academia se arriscasse a baldar a importante des-

peza, que determina fazer nellas; se Eu não me dignasse de pri-

vilegiar as suas Edições, para que se lhe não contrafizessem, nem

se lhe reimprimissem contra sua vontade, ou mandassem vir de

fora impressas, em detrimento irreparável da reputação da mesma

Academia, e das consideráveis sommas que nellas deverá gastar:

Ao que tudo Tendo consideração, e ao mais que Me foi presente

em Consulta da Real Meza Censória, á qual Commetti o exame

desta louvável Empreza; Querendo animar a sobredita Academia,

para que reduza a eífeito os referidos úteis objectos, que o estão

sendo da sua applicação: Sou servida Ordenar aos ditos respeitos

o seguinte:

Hei por bem, e Ordeno, que por tempo de dez annos, conta-

dos desde a publicação das Edições, sejão privilegiadas todas as

Obras, que a sobredita Academia das Sciencias fizer imprimir e

publicar; para que nenhuma Pessoer ou seja natural, ou existente,

e
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e moradora nestes Reinos as possa mandar reimprimir, nem intro-

duzir nelles sendo reimpressas em Paizes Estrangeiros: debaixo

das penas de perdimento de todas as Edições que se fizerem, ou

introduzirem em contravenção deste Privilegio, as quaes serão ap-

prehendidas a favor da Academia; e de duzentos mil reis de con-

demnação, que se imporá irremissivelmente ao transgressor, e que

será applicada em partes iguaes para o Denunciante, e para o

Hospital Real de S. José.

Exceptuo porém da generalidade deste Privilegio aquelles ca-

sos, em que as Matérias, que fizerem o objecto das Obras que pu-

blicar a Academia, appareção tratadas com variação substancial,

e importante; ou pelo melhor methodo, novos descobrimentos, e

perfeições scientificas se achar, que differem das que imprimio a

Academia : sendo o exame e confrontação de humas e outras Obras

feito na Real Meza Censória, ao tempo de se conceder a Licença

para a impressão das que fazem o objecto desta Excepção: Encar-

regando muito á mesma Meza o referido exame, e confrontação

;

para consequentemente conceder, ou negar a Licença nos casos

ocorrentes e circunstancias acima referidas. Nesta Excepção Incluo

as Obras particulares de cada hum dos Sócios; porque "estas só

poderáõ ser privilegiadas, ou quando forem impressas á custa da

Academia, ou quando os seus próprios Auctores Me supplicarem

o Privilegio para ellas.

Hei outro sim por bem, e Ordeno, que sejão igualmente pri-

vilegiadas pelo referido tempo todas as Edições, que a referida

Academia fizer de Manuscriptos, que haja adquirido: com tanto

porém que delias nao resulte prejuízo ás Pessoas, que primeiro os

hou-
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houverem adquirido, ou lhes pertenção pelos títulos de Herança,

ou de Compra, e tenhão intenção de os imprimir por sua conta.

E para que a este respeito haja alguma Regra, que attenda á uti-

lidade publica, e á particular: Determino, que a Academia possa

imprimir os referidos Manuscriptos ; ou logo que mostrar que seus

Donos não querem imprimillos; ou que havendo elles declarado

quererem dallos á luz, o não fizerem no prefixo termo de cinco

annos, que neste caso lhes serão assignados para os imprimirem.

Hei outro sim por bem, e Ordeno, que na generalidade do

Privilegio, que a referida Academia Me supplíca, e lhe Concedo na

sobredita conformidade para a reimpressão das Obras ou antigas,

ou raras, ou de Auctores existentes, fiquem salvas as Obras, que

a Universidade de Coimbra mandar imprimir; ou porque sejão

concernentes aos Estudos das Faculdades, que se ensinão nella;

ou porque sendo compostas por Professores delia, as mande im-

primir a mesma Universidade, como hum testemunho publico dos

progressos, e da reputação litteraria dos referidos Professores: E

fiquem igualmente salvas as outras Obras, que actualmente estão

sendo ou impressas, ou vendidas por algumas Corporações, e por

Familias particulares, e que nellas tem em certo modo constituído

ha muitos annos huma boa parte da sua subsistência, e patrimó-

nio; e a cujo beneficio Poderei privilegiallas, ou prorogar-lhes os

Privilégios que tiverem.

Hei por bem finalmente, e Ordeno, que~na concessão do Pri-

vilegio, que igualmente Concedo na sobredita conformidade, para

a referida Academia publicar o Mappa Civil e Litterario na forma

acima declarada, fiquem salvos os Privilégios seguintes, a saber:

o
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o Privilegio concedido aos Officiaes da Minha Secretaria de Esta-

do dos Negócios Estrangeiros, e da Guerra para a impressão da

Ga\cta de Lisboa: o Privilegio perpetuo da Congregação do Ora-

tório para a impressão do Diário Ecclesiastico, vulgarmente cha-

mado Folhinha: e o Privilegio que Fui servida conceder a Félix

António Castrioto para o Jornal Encydopedico : Para que em vista

dos referidos Privilégios, e das Edições que fazem os objectos del-

les, se haja a Academia de regular por tal maneira na composição

do referido Mappa Civil e Litterario, que de nenhum modo fiquem

offendidos os mesmos Privilégios, que devem ficar illesos.

E este Alvará se cumprirá sem duvida, ou embargo algum,

e tão inteiramente, como nelle se contém.

E pelo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço, Real

Meza Censória, Conselhos de Minha Real Fazenda, e Ultramar,

Meza da Consciência e Ordens, Regedor da Casa da Supplicação,

Governador da Relação e Casa do Porto, Reformador Reitor da

Universidade de Coimbra, Senado da Camará da Cidade de Lis-

boa, e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes,

Magistrados, e mais Justiças, ás quaes o conhecimento e cumpri-

mento deste Alvará por qualquer modo pertença, ou haja de per-

tencer; que o cumprão, guardem, facão cumprir, e guardar invio-

lavelmente, sem lhe ser posto embargo, impedimento, duvida, ou

opposição alguma, qualquer que ella seja: para que a observância

delle seja inteira, e tão litteral, como nelle se contem. E mando

outro sim ao Doutor António Freire de Andrade Enserrabodes,

do Meu Conselho, Desembargador do Paço, e Chanceller Mór

destes Reinos, que o faça publicar na Chancellaria, e que por ella

pas-
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passe: ordenando, que nella fique registado, e que se registe em

todos os lugares, em que deva ficar registado, e conveniente for á

sobredita Academia, para a conservação e guarda dos Piivilegios,

que neste Alvará lhe Tenho concedido. Dado no Palácio de Nossa

Senhora da Ajuda aos vinte e dois de Março de mil setecentos oi-

tenta e hum.

RAINHA

Visconde de Vilhnova da Cerveira.

Alvará pelo qual Vossa Magesíade, pelos motivos nelle menciona-

dos, Ha por bem conceder á Academia das Sciencias, estabelecida com a

Sua Real Permissão na Cidade de Lisboa, o Privilegio por tempo de de\

annos
;
para poder imprimir privativamente todas as Obras, aíe que fa\

menção: com axcepções e modificações, que vão nelle expressas; e com as

penas contra os transgressores do referido Privilegio. Tudo na forma

acima declarada.

Para Vossa Magestade ver.
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Registado nesta Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em o

Liv. VI. das Cartas, Alvarás e Patentes a ri. 93 *. Nossa Senhora da

Ajud? 7 de Maio de 1781.

Joaquim José Borralho.

António Freire a"Andrade Enserrabodes Grátis.

Foi publicado este Alvará na Chancellaria Mor da Corte e Reino,

pela qual passou. Lisboa de Maio de 1781.

D. Sebastião Maldonado.

Publique-se, e registe-se nos livros da Chan-

cellaria Mor do Reino. Lisboa 18 de Maio de 1781.

António Freire d'Andrade Enserrabodes.

Registado na Chancellaria Mor da Corte c

Reino no Liv. das Leis a fl. 34 t. Lisboa 19 de

Maio de 1781.

António José de Moura.

João Chrysostomo de Faria e Sousa de Vasconcellos de Sá o fez.

Registado na Chancellaria Mor da Corte e Reino

no Liv. de Officios e Mercês a fl. 68. Lisboa 21 de Maio

de 1781.

Matheus Rodrigues Vianna.





PROLOGO

Leixados os modos e diffiniçoões da iustiça,

que per desvairadas guisas, mujtos em seus li-

vros escrevem, soomente daquella pêra que o real

poderio foi eftahelleçido, que he por seerem os

maaos caftigados e os boons viverem em paz, he

nossa emtençon neefte prollogo mujto curtamente

fallar, nom come buscador de novas razoões, per

própria invençom achadas, mas come aiumtador

em huum breve moolho, dos ditos dalguuns que
nos prouguerom. A huma por espertar os que ou-

virem que emtemdam parte do que falia a eftoria,

a outra por seguirmos emteiramente a hordem do
nosso razoado; no primeiro prollogo ja tangida. E
por quamto elRei Dom Pedro, cujo regnado se se-

gue, husou da iuítiça de que a Deos mais praz, que
cousa boa que o Rei possa fazer segumdo os sam-
tos escrevem, e alguuns deseiam saber que virtude

he efta, e pois he necessária ao Rei, se o he assi ao

poboo: nos naquelle stillo que o simprezmente apa-

nhamos; o podees leer por efta maneira. Juftiça he
huuma virtude, que he chamada toda virtude assi

que quallquer que he iufto: efte compre toda vir-

tude, porque a iuftiça assi como lei de Deos de-

fende
Agosto, 191 o. 6
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fende que nom fornigues nem seias gargamtom, e

iíto guardamdo: se compre a virtude da caftidade

e da temperamça, e assi podees emtender dos ou-

tros viçios e virtudes. Efta virtude he muy necessá-

ria ao Rei e isso meesmo aos seus sogeitos, por

que avemdo no Rei virtude de iuítiça, fará leis per

que todos vivam dereitamente e em paz, e os seus

sogeitos seemdo iuítos, compriram as leis que el

poser, e comprimdoas, nom faram cousa iniuíta

comtra nenhuum, e tal virtude como efta pode cada

huum gaanhar per obra de boo entemdimento, e

aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella

despoftos, que com grande zello a executam, poíto

que a alguns vicios seiam emclinados. A razom

por que efta virtude, he necessária nos sobditos, he

por comprirem as leis do príncipe que sempre de-

vem de seer ordenadas pêra todo bem e quem
taaes leis comprir sempre bem obrara, ca as leis

som regra do que os sogeitos am de fazer, e som
chamadas príncipe nom animado: e o Rei he prín-

cipe animado, por que ellas representam com vo-

zes mortas, o que o Rei diz per sua voz viva, e

porem a mítica he mujto necessária, assi no poboo

como no Rei, por que sem ella nemhuma cidade

nem Reino pode eftar em assessego. Assi que o

Reino onde todo o poboo he maao nom se pode

soportar mujto tempo, por que como a alma so-

porta o corpo e partindosse delle o corpo se per-

de, assi a iuítiça suporta os Reinos: e partindosse

delles perecem de todo. Hora se a virtude da ius-

tica
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tiça he necessária ao poboo: mujto mais o he ao

Rei, por que se a lei he regra do que se ha de fa-

zer: mujto mais o deve de seer o Rei que a põem,
e o iuiz que a ha dencaminhar, por que a lei he

príncipe sem alma como dissemos, e o príncipe he

lei e regra da iuftiça com alma; pois quanto a cousa

com alma tem melhoria sohre outra sem alma:

tanto o Rei deve teer exçellençia sobre as leis, ca

o Rei deve de seer de tanta iuftiça e dereito: que
compridamente de as leis a execuçom, doutra guisa

moftrar se hia seu Regno cheo de boas leis e maaos
cuftumes: que era torpe cousa de veer; pois duvi-

dar se o Rei a de seer iuftiçoso : nom he outra

cousa senam duvidar se a regra ha de seer dereita;

a qual se em dereitura desfalece, nenhuuma cousa

dereita se pode per ella fazer. Outra razom por que
a iuftiça he mujto neçeííaria ao Rei aíli he por que
a iuftiça nom tan soomente afremosenta os Reis de

virtude corporal mas ainda spritual, pois quanto a

fremusura do spritu tem avantagem da do corpo:

tanta a iuftiça em no Rei he mais necessária que
outra fremosura. A terceira razom se moftra da
perfeiçom da boondade; por que emtom dizemos
alguma cousa seer perfeita, quando fazer pode al-

guma semelhante assi (i), e por tanto se chama
huuma cousa boa: quanto sua bondade se pode
eftender a outros, ao menos se quer per exemplo,

e entom se moftra per pratica quanto cada huum
he boom, quando he pofto em senhorio. Porem

. com-
(i) a fy T.
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compre aos Reis seer iuftiçosos, por a todos seus

sogeitos poder vijr bem, e a nenhuum o contrairo.

Trabalhando que a iuftiça seia guardada nom soo-

mente aos naturaaes de seu Reino, mas ainda aos

de fora delle; por que negada a iuftiça a alguuma
peíToa: grande injuria he feita ao príncipe e a toda

sua terra. Deita virtude da iuftiça, que poucos acha

que a queiram por hospeda poftoque Rainha, e se-

nhora seia das outras virtudes segundo diz Túlio:

husou muito elRei Dom Pedro, segundo veer po-

dem os que deseiam de o saber leendo parte de

sua eftoria. E pois queelle com boom deseio por

natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem
seu Reino, ainda que outras mingoas per el pas-

sassem de que peendença podia fazer: de cuidar

he que ouve ho galardom da iustiça, cuia folha e

fruito he, honrrada fama ncefte mundo, e perdu-

rável folgança no outro.

CA-



CAPITULO I

Do Reinado delRei Dom Pedro, oitavo Rei de Portugal

e das condiçoôes que em elle avia

Morto elRei Dom Affonso, como avees ouvido, reinou seu

filho ho Iffante Dom Pedro, avendo eftonce de lua hidade

trinta e fete anos e huum mes e dezoito dias; e por que

dos filhos que ouve, e de quem, e per que guifa, ja compridamente

avemos fallado, nom compre aqui razoar outra vez; mas das ma-

nhas, e comdiçoões, e eftados de cada huum, diremos adiante mujto

brevemente onde conveer fallar de seus feitos. Efte Rei Dom Pedro

era mujto gago; e foi fempre grande caçador, e monteiro em seendo

Iffante, e depois que foi Rei, tragendo gram casa de caçadores, e

moços de monte, e daves, e caaens de todas maneiras que pêra

taaes jogos eram perteeçentes. El era mujto viandeiro, lem leer

comedor mais que outro homem, que fuás falas eram de praça em

todos logares per onde andava fartas de vianda em grande abas-

tança. Elle foi gram criador de fidalgos de linhagem, porque na-

quel tempo nom íe coffumava feer vaffallo, le nom filho, e neto ou

bifneto de fidallgo de linhagem; e por hufança aviam eftonçe a con-

fia que ora chamam maravidijs darfe no berço, logo que o filho do

fidallgo naçia, e a outro nenhuum nom. Efte Rei acreçentou mujto

nas comtias dos fidallgos, depois da morte delRei leu padre, ca

nom
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nom embargando que elRei Dom Aífonsso fofle comprido dardi-

mento, e muitas bomdades; tachavam-no porem de feer escaffo, e

apertamento de grandeza; e elRei Dom Pedro era em dar muj

ledo, em tanto que mujtas vezes dizia que lhafroxaíTem a cinta

que eftonçe huíavam nom muj apertada, por que íe lhe alargaíle

o corpo, por mais espaçosamente poder dar: dizendo que o dia

que o Rei nom dava, nom devia seer avudo por Rey. Era ainda

de boom desembargo aos que lhe requeriam bem e merçee, e tal

hordenança tijnha em eito, que nenhuum era deteudo em lua cala,

por coufa que lhe requereffe. Amava mujto de fazer iuftiça com

dereito; e affi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e

visitada huuma parte nom lhe esquecia de hir veer a outra, em

guifa, que poucas vezes acabava huum mes em cada logar deitada.

Foi mujto manteedor de fuás leis e grande executor das femten-

ças iulgadas, e trabalhavaffe quanto podia de as jentes nom feerem

gaitadas, per aazo de demandas, e perlongados preitos; e le a ef-

criptura afirma, que por o Rei nom fazer iuftiça, vem as tempelta-

des, e tribullaçoões lbbre o poboo; nom se pode affi dizer deite,

ca nom achamos em quanto reinou, que a nenhuum perdoaíTe

morte dalguuma pefíba, nem que a mereçeffe per outra guifa, nem

lha mudaffe em tal pena per que podefTe efcapar a vida. A toda

gente era galardoador dos ferviços que lhe fezefíem; e nom foo-

mente dos que faziam a elle, mas dos que aviam feitos a feu pa-

dre; e numca tolheo a nenhuum couía que lhe feu padre deííe,

mas mantinhaa, e acreçentava em ella. Efte Rei nom quiz mais

cafar, depois da morte de Dona Enes em feendo Iffante, nem de-

pois que reinou, lhe prouve receber molher: mas ouve amigas

com que dormio, e de nenhuuma ouve filhos, salvo d'huuma dona

natural de Galiza que chamarom Dona Tareija, que pario dei

huum filho que ouve nome Dom Ioham, que foi meeftre Davis

em Purtugal, e depois Rei como adeante ouvirees; o qual naçeo

em
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em Lixboa onze dias do mes dabril, aas três horas depôs meo dia

no primeiro anno do seu reinado; e mandouho elRei criar em

quanto foi pequeno, a Lourenço Martijz da praça, huum dos hon-

rrados çidadaãos deita cidade que morava iunto com a egreia ca-

thedral hu chamam a praça dos escanos (1), e depois o deu que o

criasse a Dom Nuno Freire Dandradre, meeftre da cavalaria da

hordem de Chriftus.

CAPITULO II

Como elRei de Castella mandou por o corpo

da Rainha Dona Alaria sua madre,

e da carta que emviou a elRei de Portugal seu tio

Em eíta sazom que elRei Dom Pedro começou de reinar, hor-

denou elRei de Caítella demviar por o corpo da Rainha

Dona Maria fua madre que fe finara em Portugal, vivendo ainda

elRei Dom Affonfíb seu padre, como em alguuns logares deite li-

vro faz mençom; e fez faber per lua carta a elRei Dom Pedro feu

tio, como avia vontade de a trelladar, pêra a poer em Sevilha na

capella dos Reis com elRei Dom Aífonffo feu padre; e hordenou

pêra hirem com o corpo da Rainha o Arçebilpo de Sevilha, e ou-

tros prellados de leu Reino, e deli mandar deante, pêra correger

todallas coutas que compriam pêra o corpo hir honrradamente,

Gomez Perez feu despenfeiro moor, ao qual o corpo avia de seer

emtregue, pêra hordenar todo o que meíter fazia a fua trellada-

çom, pêra quando os prellados veheíTem, que achaíTem todo pres-

tes, e fe partifTem logo. A elRei Dom Pedro prougue deito muito,

e eícrepveolhe que mandalfe por elle, quando por bem teveffe; e

elRei de Caítella emviou logo aquel leu defpenfeiro, e foilhe en-

tregue

1 1 dos canos T.
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tregue o corpo, na cidade Devora hu iazia, pêra hordenar seus

corregimentos, legumdo a hordenança que lhe era dada; e quando

o Arcebispo, e os outros prellados, e gentes veherom por o corpo

da Rainha, trouverom a elRei Dom Pedro huuma carta delRei de

Caftella feu fobrinho que dizia em efta guifa. «Rei tio: Nos elRei

«de Caftella, e de Leom vos emviamos mujto saudar como aquel

«que mujto preçamos e pêra que queríamos tanta vida, e saúde

«com honrra, como pêra nos meeímo. Rei fazemovos faber que

«vimos huma carta de creença, que nos emviaftes per Martim

«Vaasquez, e Gonçalle Annes de Beia voffos vaffallos; e diffe-

«romnos da vofla parte a creença que (i) lhe mandalíes. E Rei

«tio, nossa tempçom he de vos amar, e guardar sempre os boons

«divedos que em huum avemos, e fazer fempre por voífa homrra

«como por noíTa meefma. E por quanto a nolTo lerviço e volTo

«compria averem de feer declaradas alguumas coulas contheudas

«nas pufturas que antre nos avemos de poer, aífi fobre cafamen-

«tos de volTos (2) filhos com noffas filhas, nos falíamos com o dito

«Martim Vaalquez, e Gonçalle Annes toda noífa tençom, e emvia-

«mos alio fobrefto Joham Fernandez de Mellgareio, chançeller do

«nofib feello da puridade; e rogamosvos que o creaaes do que vos

«da noíTa parte diíTer. Outro íTi emviamos pêra trager o corpo da

«Rainha noíía madre pêra a emterrar aqui em Sevilha, o Arçe-

« bispo deita cidade, e outros prellados de noíTos Reinos, e roga-

«mosvos que effas joyas que ella leixou, que as mandees dar ao

«dito Ioham Fernandez; e nos gradeçer vo loemos, data &c.» El-

Rei Dom Pedro fez outorgar o corpo da Rainha Dona Maria fua

hirmaã a aquel embaixador delRei de Caftella; e foi lhe feita grande

honrra, afil por elRei come per os prellados que por ella vijnham,

e muito acompanhada ataa o eftremo, e dhi ataa cidade de Sevilha

a faiu elRei feu filho a receber com muita clerezia, e grandes fe-

nhores

(1) parte e creença ho que T. (2) de noffos 7.



D'ELREI D. PEDRO 1 u

nhores, e fidallgos que hi eram com elRei; e feitas suas exéquias

muj honrradamente, foi pofto o seu corpo na capeella dos Reis a

çerqua delRei Dom AfToníTo feu marido onde ora iaz. Sobre os ca-

famentos dos filhos delRei Dom Pedro com as filhas delRei de Cas-

tella, por que Ioham Fernandez era enviado, forom falladas mujtas

coufas com elRei de Purtugal: e nom se acordando por eftonçe em

alguumas delias, depois açertarom todas suas aveenças como adeante

ouvirees.

CAPITULO III

Das cartas que o Papa, e elRei Daragom

emviarom a elRei de Purtugal sobre a morte delRei seu padre

Elrei Dom Pedro eícrepvera ao Papa, e a elRei Daragom por

novas quando elRei Dom AffoníTo morreo, como feu padre

era morto, e elle alçado por Rei em Purtugal: e teendo cada huum

cuidado de lhe respomder, chegarom lhe em efta fazom fuás repos-

tas, e a letera do Papa dizia assi. «Innocençio Bispo, fervo dos fer-

«vos de Deos, ao mujto amado em Chrifto filho Dom Pedro muj no-

«bre Rei de Purtugal, faude e apoftolical beençom. Por quanto, mujto

«amado filho, per tuas leteras, e fama fomos certificado, como o muj

«claro de nobre memoria elRei Dom Affonfo teu padre fe finou defie

«mundo, fua morte foi a nos e he muj grande noio e trifteza: e nom

«fem razom o devemos feer, quamdo em noífo coraçom cuidamos,

«nas bomdades, e virtudes de que fua real alteza era mujto emnobre-

«çida: por cuia razom o mujto amávamos, defeiandolhe que antre

«todollos prinçipes do mundo, o Senhor o acreçentaffe e eftendeffe

«feu real eftado: com perlongamento de bem aventurados dias: nos

«quaaes acabando fua honrrada velhice, ati feu primogénito filho,

«leixaífe o regimento e fuçeífom do reino em firme concórdia com

« teus

Agosto, 1910. 7
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«vizinhos. E pois affi he que o Senhor Deos, em cuia maão he o

«poderio, de dar a cada huum vida e morte, lhe prougue de piedo-

«famente o levar deite mundo: nos poemos fim e acabamento a

«noífa door, e trifteza, consolandonos em eíTe Senhor, que da, e

«priva, e tolhe: quando quer que lhe praz, em o qual avemos firme

«efperança que nos altos çeeos dará boom galardom e gloria a alma

«delRei teu padre, pois em quanto neefte mundo viveo fe trabalhou

«de o fervir com boons merecimentos, e lhe aprougue com dignas

«virtudes: e affi mujto amado filho, piedofamente te confollamos

«que te confolles no Senhor Deos, e confijres em tua vomtade, como

«foçedes no regimento de teu padre, o qual per exemplo de vida, fe

«moítrou fenpre feer fiel catholico. Porem requeremos aa tua real

«clareza (i) que fempre com firme defeio vivas em temor do Se-

«nhor Deos, honrrando a fua fancta egreia, e feendo favorável aas

«eccleíiafticas pefíbas: as mantenhas fempre em feus dereitos, e li-

«berdades: e que feias amador, e deffenfor das viuvas, e dos orfoons,

«alçando os agravos aos teus fobditos que lhe nom feia feita eniu-

«ria, e que fem recebimento dalguma peífoa fempre feias honrrador

«e amador da iuftiça, de guifa que por tuas obras dignamente feias

«chamado per nome de Rei que bem rege; e fei certo fe o affi feze-

«res, que fempre em teus dias viveras em paz, e folgança, avendo

«Deos em tua aiuda, e a fua santa egreia te avera em fua eraco-

«menda feendo preftes pêra toda tua honrra, e comprimento de ius-

« tas petiçoões, dante em Avinhom &c. » Em outra carta delRei Dara-

gom erom contheudas eftas razooens. «Muito alto e muj nobre Dom
«Pedro pella graça de Deos, Rei de Purtugal, e do Algarve, Dom
«Pedro per eífa meefma graça, Rei Daragom, e de Valença, e de

«Mayorgas, e de Serdenha, e de Corçega, e Conde de Barçellona,

«e de Roçelhom, faude como a Rei que teemos em logar de irmaão

«que mujto amamos, e preçamos e de que mujto fiamos, e pêra que

«que-

( i) e alteza T.
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«queríamos mujta honrra e boa ventuira, com tanta vida e faude

«como pêra nos meesmo. Rei Irmaão recebemos voffa letera, pella

«qual nos fignificaftes, a morte do muj alto, e muj honrrado elRei

«dom AífoníTo de Purtugal voffo padre a que Deos perdoe, e per

«eira meefma nos fezeftes faber, que vos affi como feu primogénito

«e herdeiro dos ditos reinos: erades levantado por Rei de Purtugal,

«das quaaes novas em verdade Rei Irmaão ouvemos defprazer, e

«prazer iuntamente, defprazer da morte do dito Rei, o qual labia-

«mos que nos amava come feu filho, e nos a el come a nosso mujto

«amado padre: mas como da morte nenhuma feia ifenta, e o dito

«Rei feia faido da miferia defte mundo, doendonos delia, fe per nos

«alguma coufa podeffe ler feita, mujto preftes éramos de o fazer:

«porem rogamos a Deos em cuia maão he vida, e morte de cada

«huum, que receba fua alma com os feus fantos no paraifo: fiando

«em elle queo ha feito. Prazer outrofi ouvemos muj grande Rei Ir-

«maão, quando foubemos que erades alçado em Rei de Purtugal, e

«do Algarve, pella fubçeffom herdeira, a vos per direito perteen-

«çente, e creendo fabee, que affi como nos tijnhamos o dito Rei em

«conta, e logo de padre: affi entendemos de teer a vos em conta de

«noffo irmaão, e fazer por vos toda coufa que feia honrra, e prazer

«voffo, e proveito de voffo fenhorio, efperando certamente, de vos,

«que farees femelhante por nos, e por noffos regnos, e terras. E por

«quanto hirmaão Rei, fegundo he comtheudo em voffa letera, vos

«defeiaaes faber o boom eftado de noffa peffoa, e da Rainha, e de

«noffos filhos, a prazer voffo vos figniflcamos, que fomos todos

«fanos e em boa defpofiçom de noffas peffoas merçees a Deos: ro-

«gandovos muj caramente, que de voffo boom eftado, e real cafa,

« nos çertifiquees per voffa carta, e feede certo que nos farees alfij-

«nado prazer, dante em Saragoça &c.»

CA-
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CAPITULO IV

Da maneira que elRei Dom Pedro tijnha

nos desembargos de sua casa

Pois deite Rei achamos efcripto que era mujto amado de feu

poboo, por os manteer em dereito, e iuftiça, defi boa gover-

nança que em feu Reino tijnha: bem he que digamos de cada coufa

huum pouco por veerdes parte dos modos antijgos. Na hordenança

de todollos defembargos tijnha elRei efta maneira: Quantas piti-

çoões lhe a elle davom, hiam amaão de Gonçallo Vaasquez de

Gooes fcripvam da puridade, e elle as dava a huum efcripvam qual

lhe prazia, o qual tijnha encarrego de as repartir, e dar cada nu-

mas aos defembargadores a que perteenciam, e as pitiçoões que

erom defembargos de comum curfo, aquelles per que aviam de

paliar, mandvam logo fazer as cartas a feus efcripvaaens de guifa

que naquel dia ou no outro feguinte eram as partes defembarga-

das, e o efcripvam queo aífi nom fazia, perdia a merçee delRei

por ello. As outras pitiçoões que eram de graça e merçee que per-

teeçiam a fua fazenda, faziaas poer huum dos veedores em ementa

a feu efcripvam, e efte efcripvia per fua maão as pitiçoões que affi

levava, cuias eram, e de que coufa, e efte escripto ficava na maão

do defembargador, e quamdo as depois defembargava com elRei,

fe achava mais petiçoões poftas na ementa, que aquellas quelhe el

mandara poer vifto o efcripto que em seu poder ficava, por tal erro

perdia a merçee delRei, e como aquella ementa era defembargada

com elRei, diziam os defembargadores a cada huuma peffoa, a mer-

çee quelhe elRei fazia, e mandavam a feus efcripvaaens que lhe fe-

zeífem logo as cartas, e em eífe dia aviam de seer feitas ou no ou-

tro a mais tardar, so apenna que dilfemos. E se hi avia taaes per-

fiosos,
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fiofos, que andavam mais após elRei, afficandoo com outras peti-

çoões depois que aviam defembargo de fi ou de nom, ou moravam

mais tempo na corte, fe era honrrado pagava certa pena de dinheiro,

e fe peflba refeçe davomlhe vimte açoutes na praça, e mandavomno

pêra cafa, e tragia elRei emculcas que lhe foubeífem parte de taaes

homeens, por fe comprir em elles fua hordenaçom. Por elRei nom

íeer anoiado, de veer duas vezes as merçees que fazia, huma per

ementa, e outra per cartas, e por aquelles que o requeriam, averem

mais tofte feu defembargo, faziaffe deita guifa. Quamdo elRei ou-

torgava algumas merçees e alguém, os que lhe aviam de dar defem-

bargo, efcrepviam logo na ementa per ante elRei a maneira como

lhas dava, e em cada huum defenbargo poinha elRei feu fignal, e o

chamçeler eftava prefente quando podia pêra veer como as elRei

defembargava: e tanto que os defembargadores tijnham as cartas

feitas e afijnadas mandavamnas ao chanceler com o rool da ementa

que elRei afijnara por nom poer duvida em alguma delias: e logo

em eífe dia aviam de feer afeelladas ou no outro ataa iantar. Se el-

Rei hia amonte ou a caça, em que duraífe mais de quatro dias, por

nenhuuns feerem detheudos por elle, iuntavomffe os que tijnham

as petiçoões das graças e vijam aquelo que cada huum pedia, e fe

lhe parecia que nom era bem delho elRei fazer, fcrepvialhe pello

mehudo por qual razom, e as que viam que devia outorgar, poiam-

lhe ifTo meefmo por que, e afijnavom todos a ementa, e levavaa

huum delles a elRei, por lhe dizer a razom que os movera a fazer

ou nom cada huuma coufa, e deita guifa aviam as gentes boom

defembargo, e elRei era fora de mujto nojo e aficamento. Se algu-

uns concelhos aviam de recadar com elle, mandavalhe que ernviaf-

fem em fcripto çarrado, e feellado per huum porteiro, todo o que

mefter aviam, e logo lhe elRei taxava que ouveífe por dia quatro

foldos, e mais nom, e elRei vifto o que lhe pediam, livravao logo

fem outra deteença como achava que era dereito. E fe tal coufa era

que
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que compria de eíTe concelho emviar a elle alguuns boons ho-

meens, e emtendidos, mandava elRei que nom emviaíTem mais

dhuum, por fazer o concelho mais pouca defpefa, e mandava que

tal como eíle nom ouvelTe por dia mais que vijnte folldos.

CAPÍTULO V

Dalgmanas cousas que elRei Dom Pedro hordenou

per bem de iustiça, e prol de seu poboo

si como efte Rei Dom Pedro era amador de trigofa iuftiça

naquelles que achado era que o mereciam: aííi trabalhava

que os feitos çivees nom foffem perlongados, guardando a cada

huum feu dereito compridamente, e por que achou, que os procura-

dores perlongavam os feitos corno nom deviam, e davam aazo daver

hi maliçiofas demandas, e o peor, e mujto deftranhar, que levavom

damballas partes aiudando huum contra o outro, mandou que em

fua cafa, e todo feu regno, nom ouveíTe vogados nenhuuns, e em-

comendou aos iuizes, e ouvjdores que nom foffem mais em favor

dhuma parte que outra nem fe moveiTem per nenhuma cobijça a

tomar ferviços alguuns per que a iuftiça foffe vendida, mas que fe

trabalhaífem cedo de livrar os feitos, de guifa que brevemente e

com direito foffem defembargados como compria: e fabendo que

eram a ello negligentes, que lho eftranharia nos corpos e averes, e

lhe faria paguar aas partes toda perda que por ello ouveífem. Efto

affi hordenado, foube elRei a cabo de pouco (i) que huum feu def-

embargador, de que el mujto fiava, chamado per nome meeftre Gon-

çallo das degrataaes, levara peita dhuma das partes que perante el

andavom a feito, por a qual julgou e deu fentença: elRei fabendo

efto,

(i) de pouco tempo T.
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efto, ouve muj grande pelar: e deitouho logo fora de fua merçee

por fempre, e degradou el e os filhos a dez legoas donde quer que

el foffe: pêro diziam todollos que efto virom que aquel de que elle

levara a peita tijnha dereito em aquel preito. Entom hordenou el-

Rei, e pos deffefa em fua cafa e todo feu fenhorio, que nenhuum

que teveffe poderio de fazer iuftica, nom filhaffe peita nenhuuma

dos que ouveffem preitos perantelles, e se lhe fosse provado que a

tomara, que morreffe porem, e perdeffe os beens pêra a coroa do

Reino, e fe taaes Juizes e officiaes, tomassem ferviços de quaaes-

quer outros que perantelles nom ouveffem feitos, que perdeffem a

a fua merçee, falvo fe foffe dhomem que nom ouveffe demanda em

todo feu fenhorio, que aadur poderia fer achado, e mandou ao cor-

regedor da corte e ouvidores que nom conheçeííem de feitos ne-

nhuuns, falvo fe foífem antre taaes peffoas, de que os Juizes das

terras nom podeffem fazer direito, fe nom quandolhe veeffem per

apellaçom ou agravo. Sabendo outro íi elRei como alguuns que

eram cafados, leixavam fuás molheres e filhos que tijnham e toma-

vam bajregaans, com qoe adeparte faziam vivenda, e outros taaes

que com fuás molheres as tijnham em casa. Mandou e pos por lei

que qualquer calado que com barregaã viveffe, ou a teveffe dentro

em fua cafa, fe foffe fidallgo ou vaffallo, que delle ou doutrem te-

veffe maravidijs, que os perdeffe, e fegundo os eftados das peffoas,

affi hordenou as penas do dinheiro e degredo, ataa mandar que pu-

bricamente por a terceira vez, elles e ellas por efto foffem açouta-

dos, e quando diziam a elRei, que fe agravavom mujtos de tal hor-

denança como efta, rcfpondia elle que affi o entendia por ferviço

de Deos e feu e prol delles todos, e efta hordenança meefma e pe-

nas pos nas molheres que barregans foffem de clérigos dordeens

facras. Elle defendeo e maddou em Lixboa, que nenhuma molher

de qualquer estado (1) nom emtraffe dentro no arravalde dos Mou-

ros

(1) que foile 7".
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ros de dia nem de noite fo pena de feer enforcada. E mandou que

quallquer Judeu ou Mouro, que depois de foi pofto foíTe achado

pela cidade, que com pregom pubricamente folfe açoutado per ella.

Falando elRei huum dia nos feitos da juítiça, dilfe que voontade era

e fora fempre, de manteer os pohoos de feu Reino em ella, e eftre-

madamente fazer direito de fi meefmo, e por quanto elle fentia, queo

moor agravo que el e feus filhos, e outros alguuns de feu fenho-

rio faziam aos poboos de fua terra, alfi em o tomar das viandas por

preço mais baixo do que fe vendiam, que porem el mandava, que

nenhuum de fua cafa, nem dos Iffantes, nem doutro nenhuum que

em fua merçee e Reinos viveífe, que carrego teveífe de tomar aves,

que nom tomaffe galinhas, nem patos, nem cabritos, nem leitoões,

nem outras nenhuumas coufas acoftumadas de tomar, falvo com-

pradas aavoontade de feu dono, e lbbrefto pos pena de prifom, e di-

nheiros aas honrradas peífoas, e aos galinheiros e peífoas vijs, açou-

tados pello logar hu as tomaífem e deitados fora de lua merçee.

Mandou mais aos eítrabeiros feus e de feus filhos, e a todolios de

lua terra que nom mandalfem a nenhuum logar por palha doada,

falvo fe a ouveífe daver de foro, mas que pello azamel que foífe

por ella, mandalfe pagar polia carga cavallar de palha ou de refto-

lho empalhado, três foldos, e polia carga afnal dous, e o azamel

que por ella foífe, e a deita guifa nom pagaífe, que por a primeira

vez foífe açoutado e talhadas as orelhas, e por a fegunda íoífe

enforcado, e outra tal pena mandava dar ao lavrador, que nom

empalhaífe toda a palha que ouveífe. E quando lhe diziam que

poinha muj grandes penas por muj pequenos exçeífos, dava re-

porta dizendo affi, que a pena que os homeens mais receavam era

a morte, e que fe por efta fe nom cavidaífem de mal fazer, que aas

outras davom paffada, e que boa coufa era enforcar huum ou dous,

por os outros todos feerem cafligados, e que aífi o entendia por fer-

viço de Deos e prol de feu poboo. El corregeo as medidas de pam

de
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de todo Portugal, e hordenou outras coufas por boo paramento e

proveito de fua terra, das quaaes nora fazemos mais longo pro-

çeííb por nom fabermos quanto prazeriom aos que as ouviíTem.

CAPITULO VI

Como elRei mandou degollar dous seus criados, porque

roubaram huum Judeu e o matarom

Este Rei Dom Pedro em quanto viveo, huíbu mujto de juftiça

lem afeiçom, teendo tal igualdade em fazer direito, que a ne-

nhuum perdoava os erros que fazia, por criaçom nem bem querença

que com el ouveífe; e fe dizem que aquel he bem aventurado Rei,

que per íi efcodrinha os malles e forças que fazem os pobres, e bem

he efte do conto de taaes, ca el era ledo de os ouvir, e folgava em

lhes fazer direito, de guifa que todos viviam em paz, e era ainda

tam zelofo de fazer iuíliça, efpeçiallmente dos que traveíTos eram,

que perante fi os mandava meter a tormento, e fe confeíTar nom que-

riam, el fe defveftia de feus reaaes panos, e per fua maão açoutava

os malfeitores, e pêro que dello mujto prafmavom feus confelheiros

e outros alguuns, anoiavaífe de os ouvjr, e nom o podiam quitar dello

per nenhuuma guifa. Nenhuum feito crime mandava que fe defem-

bargaffe laivo perantelle, e fe ouvia novas dalguum ladrom ou mal-

feitor, alongado mujto donde el foífe, fallava com alguum feu de que

fe fiava, prometendolhe merçees por lho hir bufcar, e mandavalhe

que nom veheffe ante elle, ataa que todavia lho trouveífe aa maão;

e aífi lhos tragiam prefos do cabo do reino, e lhos aprefentavom hu

quer que eftava ; e da mefa fe levantava, fe chegavom a tempo que

el comeífe, por os fazer logo meter a tormento; e el meefmo poinha

em elles maão quando vija que confeíTar nom queriam firindoos

cruellmente ataa que confeffavam. A todo logar honde elRei hia,

fem-

8
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fempre achariees preítes com huum açoute, o que de tal offiçio ti j

—

nha encarrego, em guifa que como a elRei tragiam alguum malfei-

tor, e el dizia chamemme foaão que traga o açoute, logo elle era

preíhes fem outra tardança. E pois que efcrepvemos que foi iulti-

çoso, por fazer dereito em reger leu poboo, bem he que ouçaaes

duas ou três coufas: por veerdes o geito que em eito tijnha. Afíi

aveo que poufando el nos paaços de Bellas que el fezera, dous feus

efcudeiros que gram tempo avia que com el viviam, feendo ambos

parceiros ouverom comfelho que foliem roubar huum Judeu que pe-

los montes andava vendendo fpeçearia, e outras coufas, e foi afíi de

feito, que forom bufcar aquella cuja preá e roubaromno de todo, e

o peor deito, foi morto per elles; liia ventura que lhe foi contrairá,

aazou de tal guifa que forom logo prelos e tragidos a elRei ali hu

poufava. ElRei como os vio tomou gram prazer por ieerem filha-

dos, e começouhos de preguntar como fora aquello, elles penfando

que longa criaçom e ferviço que lhe feito aviam, o demoveffe a ter

alguum geito com elles, nom tal como tijnha com outras peíToas,

começaram de negar, dizendo que de tal coufa nom fabiam parte.

El que fabia ia de que guifa fora, diffe que nom aviam por que mais

negar, que ou confeffaffem como ho mataram, le nom que a poder

de cruees açoutes lhe faria dizer a verdade: elles em negando, vi-

ram que elRei queria poer em obra o que lhe per pallavra dizia,

comfeíTarom todo afíi como fora; e elRei lbrrindoíTe diffe que feze-

rom bem, que tomar queriam melter de ladroões e matar homeens

pelos caminhos, de fe enfinarem primeiro dos Judeus, e depois vijn-

riam uus Chriílãos; <- cm dizendo eítas e outras palavras paffeava

perantelles dhuma parte aa outra, e parece que nenbrandolhe (i) a

criaçom que em elles fezera e como os queria mandar matar, vij-

nham-lhe as lagrimas aos olhos per vezes; depois tornava afpera-

mente contra elles reprendendoos mujto do que feito aviam, e afíi

an-

(i) lembrandolhe T.
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andou per huum grande efpaço. Os que hi eftavam que aquefto

viam, fofpeitando mal de fuás razoões, aficavamfe mujto a pedir

merçee por elles, dizendo que por huum Judeu aftrofo nom era bem

morrerem taaes homeens, e que bem era de os caftigar per degredo,

ou outra alguuma pena, mas nom mofttrar contra aquelles que criara

pello primeiro erro tam grande crueza. EIRei ouvindo todos refpon-

dia fempre que dos Judeos vijnriam depois aos Chriftaãos, en fim

deftas e outras razoões, mandou que os degollaffem, e foi affi feito.

CAPITULO VII

Como elRei quifera meter huum bispo atormento,

por que dormia com huma molher cafada

Nom foomente hufava elRei de iuftiça contra aquelles que razom

tijnha, affi como leigos e femelhantes peffoas: mas affi ardia

o coraçom delle de fazer iuftiça dos maaos, que nom queria (1) fua

jurdiçom, aos clérigos tanbem dordeens pequenas como de maio-

res; e íe lhe pediam que o mandaffe entregar a feu vigairo, dizia

que o pofefTem na forca, e que affi o entregaffem a Jefus Chrifto

que era feu Vigairo, que fezeífe delle direito no outro mundo; e

el per feu corpo os queria punir e atormentar, affi como quizera

fazer a huum bifpo do Porto, na maneira que vos contaremos.

Certo foi e nom ponhaaes duvida, que elRei partindo dantre Doiro

e Minho por vijr aa cidade do Porto, foi enformado que o bifpo

deffe logar, que entom tijnha gram fama de fazenda e honrra, dor-

mia com huuma molher dhuum çidadaão dos boons que havia na

dita cidade, e que el nom era oufado de tornar a ello, com ef-

panto damcaças de morte que lhe o bifpo mandava poer; elRei

quando efto ouvio, por faber de que guifa era, nom vija o dia que

efte

(1) que nam querião goardar T.
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efte veffe com elle, pêra lho aver de preguntar; e logo fem muita

tardança, depois que chegou ao logar e ouve comido, mandou di-

zer ao bifpo que foffe ao paaço que o avia mefter por coufas de feu

ferviço, e ante que chegafte, fallou com feus porteiros, que depois

que o bifpo emtraffe na camará, lançaffe todos fora do paaço, tan-

bem os do bifpo, como quaaes quer outros, e que ainda que alguuns

do confelho veheffem, que nom leixaífem emtrar nenhuum dentro;

mas que lhe difeffem que se foílem pêra as poufadas, ca el tijnha de

fazer huma coufa, em que nom queria que foffem prefentes. O bifpo

como veo entrou na camará onde elRei eftava, e os porteiros feze-

tom logo hir todollos feus e os outros, em guifa que no paaço nom

ficou nenhuum, e foi livre de toda a gente. ElRei como foi adeparte

com o bifpo, defveítioffe logo e ficou em huuma fava dezcarllata, e

por fua maão tirou ao bifpo todas fuás veftiduras, e começou de o

requerer, que lhe confeífaffe a verdade daquel malefício em que affi

era culpado; e em lhe dizendo efto, tijnha na maão huum grande

açoute pêra o brandir com elle. Os criados do bifpo quando no co-

meço vijrom que os deitavom fora, e iffo meefmo os outros todos,

e que nenhum nom ousava la dir, (i) pollo que fabiam que o bifpo

fazia, defi iuntando a efto a condiçom delRei e a maneira que em

taaes feitos tijnha: logo fofpeitarom que elRei lhe queria jugar dal-

guum maao jogo; e foromífe a preffa ao Conde velho, e ao Meef-

tre de Chriftus Dom Nuno Freire e a outros privados de feu con-

felho, que acorreífem afinha ao bifpo; e logo toftemente veherom

a elRei e nom oufarom dentrar na camará por a defefa que elRei

tijnha pofta, fe nom fora Gonçallo Vaasquez de Gooes feu efcrip-

vam da puridade, que diffe que queria entrar por lhe moftrar car-

tas que fobreveherom delRei de Caftella a gram preffa; e per tal

aazo e fingimento ouverom entrada dentro na camará, e acharom

elRei com o bifpo em razoões da guifa que avemos, dito e nom lho

po-

(i) laa de hijr T.
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podiam ia tirar das maãos, e começarom de dizer, que foffe fua mer-

çee de nom poer maão em elle, ca por tal feito, nom lhe guardando

fua jurdiçom, averia o Papa lanha delle, demais que o feu poboo

lhe chamava algoz, que per feu corpo juftiçava os homeens o que

non convijnha a el de fazer por mujto mal feitores que foíTem. Com
citas e outras taaes razoões, arrefeçeo elRei de fua brava (i) fanha,

e o bifpo fe partio dantelle, com fembrante trfte e torvado coraçom.

CAPITULO VIII

Como elRei mandou capar huum feu efcudeiro por que

donnio com huuma molher cafada

Hera ainda elRei Dom Pedro mujto çeofo, affi de molheres de

fua cafa, come de feus officiaaes, e das outras todas do po-

boo; e fazia grandes juftiças em quaaes quer que dormiam com mo-

lheres cafadas ou virgeens, e iífo mefmo com freiras dordem. Onde

aqueeçeo que em fua cafa avia huum corregedor da corte a que cha-

mavam Lourenço Gonçallvez, homem muj entendido e bem razoado

compridor de todallas ^-ifas que lhe elRei mandava fazer, e nom

conrrompido per nenhuuns falfos offereçimentos que trafmudam os

juizos dos homeens; e por que o elRei achava leal e bem verdadeiro,

fiava delle mujto e querialhe grande bem; e era efte corregedor mujto

honrrado de fua cafa e ertado, e mujto praçeiro e de boa converfa-

çom, e feeria eftonçe em mea hidade. Sua molher avia nome Tolfe (2),

briofa louçaa e mujto apofta: de graciofas manhas e bem acoftu-

mada. Em efta fazom vivia com elRei huum boom efcudeiro, e pêra

mujto, mancebo, e homem de prol, e em aquel tempo eftremado em

afijnadas bondades, grande juftador e cavalgador, grande monteiro

e

(1) mui brava T. (2) Caterina Tooffe T.
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e caçador, luitador e travador de graudes ligeiriçes, e de todailas

manhas que fe a boons homeens requerem: chamado per nome Af-

fonffo Madeira; por a qual razom o elRei amava mujto e lhe fazia

bem graadas merçees. Efte efcudeiro fe veo a namorar de Catellina

ToíTe, e mal cuidados os perijgos que lhe avijr podiam de tal feito,

tam ardentemente fe lançou a lhe querer bem: que nom podia per-

der delia vifta e defeio, affi era trafpaífado do feu amor: mas por

que logar e tempo nom concorriam pêra lhe fallar como el queria,

e por teer aazo de arrequerer ameude de feus deíbneífos amores,

firmou com o apoufentedor tam L
rande amizade, que pêra honde

quer que elRei partia, ora foffe villa ou quallquer aldeã, fempre Af-

fonlfo Madeira avia de feer apoufentado junto ou mujto preto do

corregedor, e avija ia tempo que durava efte apoufentamento fem-

pre acerca huum do outro, teendo bom geito e converfaçam com

feu marido: por carecer de toda fofpeita. Affonífo Madeira tangia

e cantava, afora fua apoftura e manhas booas ia recontadas; de guifa

que per aazo de tal achegamento, com longa afeiçom e falias ameude,

fe geerou antrelles tal fruito: que veo el a acabamento de feus per-

longados defeios. E por que femelhante feito, nom he da geeraçom

das coufas que fe mujto emcobrem, ouve elRei de faber parte de

toda fua fazenda, e nom ouve dello menos fentido: que fe ella fora

lua molher ou filha. E como quer que o elRei mujto amaffe, mais

que fe deve aqui de dizer, pofta adeparte toda bem querença, man-

douho tomar em fua (i) camará, e mandoulhe cortar aquelles men-

bros, que os homeens em moor preço tem; de guifa que nom ficou

carne es cífos que todo nom foffe corto; e penfarom Dafonfo Ma-

deira e guareçeo e engroífou em pernas e corpo, e viveo alguuns

annos emialhado do rofto e fem barvas, e morreo depois de fua na-

tural door. (2)

CA-

(1) dentro em lua T. (2) natural morte 7,
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CAPITULO IX

Como elRei mandou queimar a molher Daffonsso André,

e doutras justiças que mandou fa\er

Quem ouvio femelhante iuítiça da que elRei fez na molher Daf-

fonííb André, mercador honrrado, morador em Lixboa; an-

dando iuftando na rua nova, como era coftume quando os Reis vij-

nham aas cidades, que os mercadores e çidadaãos iuftavom com os

da corte por feita. Eftando elRei prefente e avendo enformaçom

certa que fua molher lhe fazia maldade, entendeo que entom era

tempo de a achar e tomar em tal obra, e per enculcas mujto efcu-

íamenter foi ella tomada com que a culpavam, e mandouha queimar

e degolar elle (i), e o marido conthinuando a iufta, quando ceifou

lbube diíto parte, e foiffe a elRei por fe queixar do que lhe feito

avia (2), e elRei como o vio ante que lhe el fallaffe, pediolhe a al-

viffera do que mandara fazer; dizendo que ja o tijnha vingado da

aleivofa de fua molher, e do que lhe poinha as cornas e que melhor

lábia el quem ella era, que el. Que diremos de Maria Rouífada, mo-

lher cafada com feu marido que dormira com ella per força, a que

eítonçe chamavom roufar, por a qual coufa el merecia morte; e

teendo ja delia filhos e filhas, viviam ambos em gram bem que-

rença, e ouvindoa elRei chamar per tal nome, perguntou por que

lho chamavam, e foube da guifa como todo fora, e que fe avehe-

rom que cafaífem ambos por tal feito nora vijr mais a praça, e el-

Rei por comprir iuítiça mandouho enforcar, e hia a molher e os fi-

lhos carpindo trás elle. Nom valleo eftando elRei em Bragaa rogo

de quantos com el andavam que podeífe efcapar a vida Alvoro (3)

Rodriguez de Grade huum dos boons efcudeiros dantre Doiro e Mi-

nho

(1) a elle T. (2) feito lhe avyam T. (3) a Alvoro T.
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nho e bem aparentado, por que cortou os arcos duma cuba de vi-

nho a huum pobre lavrador que lhe logo elRei nom mandou cor-

tar a cabeça tanto que o foube. E por que huum feu (i) efcripvam

do thezouro reçebeo onze livras e mea fem o theíbureiro, mandouho

enforcar, que lhe nom pode valer o Conde, nem Betriz Diaz man-

ceba delRei nem outro nenhuum, e forom aquel dia com eftes dous,

onze mortos per juftiça antre ladrooens e malfeitores. Nom fique

por dizer dhuum boom elcudeiro, fobrinho de Joham Lourenço Bu-

bal, privado delRei e do feu confelho, alcaide moor de Lixboa, o

qual efcudeiro vivia em Avis, honrradamente e bem acompanhado,

e foi a fua cafa per mandado do juiz huum porteiro pêra o penho-

rar; e el por comprir vootade depenolhe a barva e deulhe huuma

punhada. O porteiro veoffe a Avrantes honde elRei eftava, e con-

toulhe todo como lhe avehera, elRei que o adeparte ouvia, como

acabou de fallar, começou de dizer contra o corregedor que hi ef-

tava, acorreeme aqui Lourenço Gonçallvez, ca huum homem me

deu huuma punhada no roífro e me depenou a barva: o corregedor

e os que o ouvirom ficarom efpantados por que o dizia, e mandou

apreffa que lho trouveffem prefo, e nom lhe valeffe nenhuuma egreia.

E foi aííi feito, e troveromlho a Avrantes e alli o mandou degollar,

e diffe, des que me efte homem deu huuma punhada e me depenou

a barva, fempre me temj delle que me deíle huuma cuitellada, mas

ja agora fom feguro que nunca ma dará. Affi que bem podem di-

zer deite Rei Dom Pedro, que nom fairom em feu tempo certos os

ditos de Salom filofopho e doutros alguuns, os quaaes differom que

as leis e juftiça, eram taaes como a tea da aranha, na qual os mos-

quitos pequenos caindo, fom reteudos e morrem em ella; e as mof-

cas grandes e que (2) fom mais rijas, iazendo em ella, rompemna

e vaanííe, e affi diziam elles que as leis e iuftica, fe nom compria (3)

fe nom em nos pobres, mas os outros que tijnham ajuda e acorro,

caindo

(1) o feu T. (2) por que T. (i) cumpriam T.
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em ella rompiamna e efcapavam. EIRei Dom Pedro era mujto per

o contrairo, ca nenhuum per rogo nem poderio, avia defcapar da

pena merecida, de guiía que todos receavam de paliar feu man-

dado.

CAPITULO X

Como elRei mandava matar o almirante, e da carta que

lhe enviou o duque e comunm de Genoa rogando

por elle

ElRei Dom Pedro queria gram mal a alcouvetas (1) e feiti-

ceiras, de guifa que por as juftiças que em ellas fazia, muj

poucas hufavom de taaes offiçios. E ieendo el na Beira, foube que

huuma chamada per nome Ellena alcouvetara ao almirante huma

molher, com que el dormira, a que diziam Violante Vaafquez, e

mandou logo elRei queimar a alcouveta(2). Ao (3) almirante Lan-

çarote Peçanho mandava cortar a cabeça : e pêro os do feu con-

felho trabalhaíTem mujto por o livrar de íua fanha, nunca o pode-

rom com elle poftar, em tanto que o almirante fogio, e foi amoo-

rado, e partio delle per longos tempos : perdidas fuás contias e todo

feu bem fazer e officio- E nom fabendo remédio que fobrefto teer,

ouve acordo de mandar pedir ao duque e comuum de Genoa que

efcrepveffem por el a elRei, que foffe fua merçee de lhe perdoar.

Os Genoefes veendo o recado do almirante, efcrepverom a elRei

que perdeffe delle fanha, e a carta de Gabriel Adurno duque de

Genoa e dos ançiaãos do confelho deffa cidade, dizia em efta guifa.

«Príncipe e Senhor muj claro, de grande e real majeítade: efguar-

«dada a benignidade, mujtas vezes fe tempera per manfidooem

«o modo e rigor da juftiça, e a piedofa confijraçom trabalha fem-

«pre de renovar as boas amizades antijgas: e fe boa coufa he to-

«mar

(1) alcoviteiras T. B. (2) a alcouvy teria. T. (3) e ao T.
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«mar amizades e novas conheçenças, mujto melhor he fegundo diz

«o fabedor, renovar e confervar as velhas; dizendo que o amigo

«novo nom he igual nem lemelhante ao de longo tempo. As quaaes

«razooens nos fazem aver feuza, na voíTa grande alteza, que gra-

«çiofamente aja douvir noffa humildola ibplicaçom, a qual he efta,

«que a nos foi notificado, como o nobre cavaleiro Dom Lançarote

«Peçanho, voffo almirante, filho em outro tempo do nobre barom,

«Dom Emanuel Pezanho, digno de boa memoria, noíTo amigo e

«çidadaão, aia caido en fanha da voíía real maieftade, mais per

«enveia dalguuns que dei bem nom differom; que por outras gra-

«ves maldades que em el feiam achadas, fegundo corre a comuum

«fama que per razom bem parece, ca nom he de creer que faia de

«regra de boons feitos quem he geerado e deçende de padres que

«fempre forom emnobrecidos per virtuofos e boons coífumes; e

«pofto que erraffe em alguuma coufa, mujto deve voffa difcreta

«manfidooem, temperar o rigor da juftiça, renovando per novos (i)

«benefícios a lealdade dos feus anteçeffores: a qual coufa nos ef-

«perando da voffa grande alteza, a ella humildoíamente pedimos,

«que pollo que dito he e noffos aficados rogos, tenhaaes por bem

«tornar o dito almirante aa graça primeira de feu boom eirado. E

«por eito voffa real maieftade, avera nos e noffo comuum apare-

«lhados de ledo coraçom a todallas coufas que lhe forem prazi-

«vees: data (2) &c.» Nom embargando efta carta, nom podiam

com elRei que perdeffe fanha do almjrante; porem depois a lon-

gos (3) tempos lhe perdoou elRei, e foi tornado a fua merçee.

CA-

(_!) nobres T. (2) dante. T. (3) alguuns. T.
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CAPITULO XI

Das moedas que elRei Dom Pedro fe\, e da valia do

ouro e da prata em aquel tempo.

Nom fe podem tam temperadamente dizer os louvores

dalguuma peffoa, que aquelles cuias lingoas lempre tem

coftume de reprehender, nom acham logares a elles defpol-

tos, em que ameude bem porTam prafmar: e nos por que dil-

femos deile Rei Dom Pedro que era graado e ledo em dar, e

nom dizemos dalguumas graadezas(i) que dignas feiam de tanto

louvor; poderá feer que nos praímaram alguuns, dizendo que

nom eítoriamos dereitamente. E eito nom he por nos bem nom

veermos que pêra autoridade de tam grande gabo, nom fe acham

ditos em fua igualdança; mas por nom defviar daqueles louvores

que os antijgos em luas obras encomendaram, contamollo da

guifa que o elles diíferom: bem achamos que numea fe anoiava

por lhe pedirem, e que mandava lavrar ataa çem marcos de prata

em taças e copas pêra dar em janeiras, e davaas cada anno com

outras ioyas a quem lhe prazia. Acreçentou nas conthias aos fi-

dalgos e vaífallos como diífemos; ca o vaífallo nom avia ante de

fua contia mais de feteenta e çinquo livras, e elRei Dom Pedro

lhe pos cento, que eram quinze dobras cruzadas, dobras mourif-

cas; e por efta contia avia de teer o vaífallo cavalo reçebondo e

louriga com seu almofre, e aa fua morte ficava o cavallo e loriga

a elRei de luitofa ; e davao elRei a quem fua merçee era ; em

guifa que com aquelle cavallo e armas, poíta contia a outro vaí-

fallo, ficava lempre o conto dos vaífallos certo e nom minguado.

No tempo defte Rei, valia o marco da prata de ligua dez e nove

livras, e a dobra mourifea três livras e quinze foldos, e o efeudo

três

(1) gramdezas T.
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três livras e dez e lete íbldos, e o moutom três livras e dez e nove

foldos. Efte Rei Dom Pedro nora mudou moeda por cobijça de

temporal gaanho, mas lavrouíTe em feu tempo muj nobre moeda

douro e prata fem outra meftura, a faber, dobras de boom ouro

fino, de tamanho pefo como as dobras cruzadas que faziam em

Sevilha, que chamavam de Dona Branca : e eftas dobras que elRei

Dom Pedro mandava lavrar, çinquoenta delias faziam huum

marco; e doutras que lavravom mais pequenas, levava o marco

cento, e dhuuma parte tijnham quinas e da outra figura dhomem

com barvas nas faces e coroa na cabeça, affentado em huuma ca-

deira, com huuma efpada na maão dereita, e avia leteras arredor

per latim que em linguagem deziam, Pedro Rei de Purtugal e do

Algarve; e da outra parte, Deos aiudame e fazeme exçellente ven-

cedor fobre meus inmijgos : e a maior dobra deitas valia quatro li-

vras e dous foldos, e a mais pequena, quorenta e huum foldo. La-

vravom outra moeda de prata que chamavam tornefes, que fa-

feenta e cinquo(i) faziam huum marco, de liga e pefo dos reaaes

delRei Dom Pedro de Caftella; e outro tornes faziam mais pe-

queno de que o marco levava cento e trinta, e dhuum cabo tijriha

quinas, e do outro cabeça dhomem com barvas grandes e coroa

em ella, e as leteras damballas partes, eram taaes como as das do-

bras, e valia o tornes grande fete foldos, e o pequeno três foldos

e meo, e chamavam a eftas moedas, dobra e mea dobra e tornes

e meo tornes. A outra moeda meuda eram dinheiros alfonfijs, da

liga e valor que fezera elRei Dom Affonfo feu padre : e com eftas

moedas, era o reino rico e abaftado e pofto em grande avon-

dança; c os Reis faziam grandes tefouros do que lhes fobeiava de

luas rendas, e pêra os fazer e acreçentar em elles tijnham efta ma-

neira.

CA-

(i) lxxb T.
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CAPITULO XII

Da maneira que os Reis tijnham perafa{er tefcuros, c

acrecentar em elles.
>

Ja vos ouviítes bem quanto os Reis antijgos fezerom por

emcurtar nas deípelas fuás e do Peino, poemdo hordena-

çoões em fi e nos feus: por teerem tefouros e leerem abaf-

tados. Por que feendo o poboo rico diziam elles que o Rei

era rico, e o Rei que tefouro tijnha fempre era preítes pêra de-

fender feu reino e fazer guerra quando lhe compriíTe, fem agravo

e dampno de feu poboo, dizendo que nenhuum era tam feguro

de paz, que podeífe carecer de fortuna nom efperada. E pêra en-

caminharem de fazer tefouro, tijnham todos eíta maneira: em

cada huum anno eram os Reis certificados pellos veedores de

fua fazenda, das defpezas todas que feitas aviam, aífi em enbai-

xadas come em todallas outras coufas, que lhe neçeífariamente

convijnha(i) fazer; e diziamlhe o que aalem defto fobeiava de

fuás rendas e dereitos, affi em dinheiros come em quaaes quer

coufas, e logo era hordenado que se compraífe delles certo ouro

e prata pêra fe poer no caítello de Lixboa em huuma torre, que

pêra eito fora feita, que chamavam a torre alvarraã. Efta torre

era muj forte e nom foi porem acabada, eftava em cima da porta

do caítello, e alli poinham ho mais do tefouro que os Reis junta-

vom em ouro e prata e moedas, e tijnham as chaves delia, huum

gardiam de Sam Françifco, e outra o priol de Sam Domingos, e

a terceira huum beneficiado da See delta cidade. E pêra junta-

rem efte ouro e prata, tijnham eíte modo: em todallas cidades e

villas do Reino que pêra/ eito eram aazadas, tijnham os Reis feus

cambadores, que compravam prata e ouro aaquelles que o ven-

der queriam, o qual nom avia de conprar outrem se nom elles; e

aca-

(1) convijnham T. B.
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acabado o armo tragia cada huum quanto comprara aaquelles lo-

gares onde avia de feer pofto em tefouro, e aviam eítes camba-

dores certa coufa de cada peça douro que compravam, e o que

fobeiava em moeda poinhanno iffo meefmo em depofito. Outra

torre avia no caftello de Santarém, em que outroffi eftava muj

gram tefouro de moeda e doutras coufas, em tamanha cantidade,

que ante apontavam fortemente pôr nora cahir com o mujto aver

que em ella poinham; e deita guifa eftava no Porto e em Coim-

bra e em outros logares. E pofto alli em cada huum anno aquel

ouro e prata e moedas que afíi ficavom, e que os Reis manda-

vom comprar, quando o Rei vijnha a morrer, e preegavom dei e

dos beens que fezera, dizendo como o reinara tantos annos é

mantevera em dereito e juftiça: contavam lhe mais por grande

bondade e louvandoo mujto diziam, efte Rei em tantos annos que

reinou, pos nas torres do tefouro tanto ouro e prata e moedas; e

quanto cada huum Rei em ellas mais poinha, tanto lho contavom

por mujto moor bomdade. EIRei Dom Pedro como Reinou, pare-

çeo a alguuns que nom tijnha fentido dordenar que acreçentaffe

no tefouro, que os antijgos com grande cuidado começarom de

guardar; e veendo efto huum feu privado, que chamavom Joha-

neftevez, ouveo por grande mal, e propôs de lho dizer, e fallando

elRei com elle huuma(i) em coufas de fabor, diffe elle a elRei

em esta guifa: Senhor a mim parece, fe voffa merçee foffe, que

feeria bem de proveerdes voffa fazenda, e veer o que fe defpem-

der pode, e do que fobeiar, emcaminhardes como acreçentees al-

guuma coufa nos tefouros que vos ficarom de voffo padre e de

voffos avoos, pêra fazerdes o que os outros Reis fezerom, e pêra

teerdes que defpemder mais avondofamente, fe vos alguuma ne-

çeffidade veeffe aa maão; ca mujto mais com voffa honrra def-

pemderees vos acreçentando no tefouro que temdes, que gaftar o

que

(i) huma vez T.
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que os outros Reis leixarom, fem poendo(i) em elle nenhuuma

coufa. A eftas e outras razoões reípomdeo elRei que dizia bem, e

que lhe pofeíTe em efcripto quanto era o que remderiam feus de-

reitos, e a defpefa que fe dello fazia. A poucos dias trouve o pri-

vado em efcripto todo aquello que lhe elRei differa, e vifto per

ambos apartadamente, acharom que tiradas as defpefas que os

Reis em coftume tijnham de fazer, que foomente no leu tefouro

de Lixboa podia cada ano poer na torre do caftello ataa quimze

mil dobras; e ordenou logo, como fe pofeffe cada ano, em ouro,

e prata, e moedas, todo o que fobeiaffe de fuás remdas nos loga-

res acofrumados onde os Reis poinham feu aver; porem que dizia

elRei que nom fazia pouco, quem guardava o tefouro que lhe fi-

cava doutrem, e fe mantijnha nos dereitos que avia de feu reino,

fem fazemdo agravo ao poboo, nem lhe tomando do feu nenhuu-

ma coufa; e affi o fez elle, que dos teíouros que achou nunca

defpemdeo nenhuuma coufa ; e ficarom todos per fua morte a el-

Rei Dom Fernamdo feu filho, que os depois gaitou como lhe

prougue fegundo adiamte ouvirees.

CAPITULO XIII

Per que guifa elRei Dom Pedro de Cajiella começou de

juntar tefouro.

Per outra maneira juntou elRei Dom Pedro de Caftella muj

gram tefouro, fem mudar moeda, nem lamçar peitas ao

poboo, e veede de que guifa foi, pofto que fallemos dos feitos

alheos. Affi aveeo que elRei Dom Pedro eftamdo na aldeã de Mo-

ralles, que he huuma legoa de Touro, jugava huum dia os dados

com alguuns de feus cavalleiros, e tijnha lhe huum feu repofteiro

moor acerca delle, huuns huchotes pequenos com alguuma prata

e

(i) fem poer T. B.
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e dobras, que feeriam per todo ataa vinte mil; elRei diffe que

aquelle era todo feu tefouro, e que mais nom tijnha. Aquel dia

logo aa noite eítamdo elRei em fua camará, Dom Samuel Levj

feu teíoureiro moor, lhe diffe prefente todos. Senhor oje foi voífa

merçee dizer perante aquelles que aqui eftavam, que vos nom

tijnhades mais thelburo que vijnte mil dobras, de que iogavees e

com que tomavees fabor; e eito fenhor enterndo que o diífeftes

contra mim por me avergonhar; pois que fom voífo thefoureiro

moor, e nom ponho melhor recado em voífa fazemda. Porem fe-

nhor vos fabees bem, que pofto que foffe eu voífo tefoureiro, de-

pois que vos reinaítes ataa ora, que pode aver huuns fete anos,

fempre em voífo regno ouve taaes boliços, por os quaaes os reca-

dadores de voífas remdas fe atreveram a fazer algumas coufas

que nom deviam
;
per guifa que eu nom puide tomar dello conta

afleífegadamente, como era razom: mas ora fe voífa merçee for

de me mandardes emtregar dous caftellos quaaes eu differ, eu vos

quero poer em elles ante de mujto tempo tefouro com que bem

poífaaes dizer que mais teemdes jumtas de vimte mil dobras. A
elKei prougue mujto defto, e foromlhe emtregues ho alcaçar de

Torgilho e o de Fita. Dom Samuel pos logo ali homeens de que

fe fiava, e mandou cartas per todo ho Regno, a todollos que fo-

rom e eram recadadores das remdas delRei, des que el começara

de reinar ataa emtom, que veeífe logo dar comta, e tomavalha

deita guifa. Per elRei eram livrados a huum cavalleiro, ou outro

qualquer certos mil maravidijs de feu poimento(i), ou doutra ma-

neira; e Dom Samuel fazia vijr peramte fi todos aquelles a que

alguuns dinheiros forom defembargados pêra quel a que tomava

a conta, e dava a cada huum juramento aos evamgelhos, quam-

tos dinheiros receberam daquel recadador per cada huma vez; e

quamtos lhe leixava (2) por aver delle delembargo e nom feer

de-

(1) de leu acoltamento T. (2) leixara T. B.
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detheudo; e aquel a que taaes dinheiros forom livrados, dizia que

nom ouvera mais de tantos, e que os outros lhe dera de peita

pollo defembargar; por que lhe faziam emtender, que doutra guifa

nom poderia aver pagamento. Eftonçe fe o recadador nom mof-

traffe logar certo hu lhe todo fora pagado, mandava Dom Sa-

muel, que ameetade de quamto afll levara foffe pêra o tefouro.

delRei, e ameatade pêra aquelle que recebera tal emgano; e to-

dollos que taaes livramentos ouverom, erom muj contentos de di-

zer a verdade, por cobrar o que tijnham perdido: e elle juntou

per efta guifa ante dhuum anno naquelles.caftellos tam gramde te-

fouro, que era eftranha coufa de veer, e efte foi o começo do muj

gram tefouro que elRei Dom Pedro depois teve junto, fegundo

adeante contaremos.

CAPITULO XIV

Como elRei fe\ comde e armou cavalleiro Joham Affonffo

Tello, e da gram fejla que lhe fe\.

Em três coufas alijnadamente, achamos pella moor parte, que

elRei Dom Pedro de Purtugal gaitava feu tempo, a faber,

em fazer justiça e defembargos do Reino, e em monte e caça de

que era muj querençofo, e em danças e feitas fegumdo aquel

tempo, em que tomava gramde fabor, que aadur he agora pêra

feer crendo ; e eftas danças eram a foom dhuumas longas que ef-

tonçe hufavom, fem curamdo doutro eítormento pofto que o hi

ouveffe, e fe alguma vez lho queriam tanger, logo fe enfadava

delle, e dizia que o deffem oo demo, e que lhe chamaffem os

trombeiros. Hora leixemos os jogos e feitas que elRei hordenava

por defemfadamento. nas quaaes de dia e de noite, andava dan-

çamdo per muj gramde efpaço; mas veede fe era bem faborofo jogo.

Vijnha elRei em batees Daímadãa (i) pêra Lixboa, e saiamno

a

(i) Dalmada T.
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a receber os çidadaãos e todollos dos mefteres com danças e

trebelhos, fegumdo eftomçe hufavom; e el saía dos batees, e me-

tiaffe na dança com elles, e affi hia ataa o paaço. Paraaementes

fe foi boom fabor: jazia elRei em Lixboa huuma noite na cama, e

nom lhe vijnha fono pêra dormir, e fez levamtar os moços e quam-

tos dormiam no paaço, e mandou chamar Joham Mateus, e Lou-

renço Pálios que trouveíTem as trombas da prata, e fez açemder

tochas, e meteoffe pella villa em damça com os outros : as gentes

que dormiam, fahiam aas janellas, veer (i) que feita era aquella,

ou porque fe fazia; e quamdo virom daquella guifa elRei, toma-

rom prazer de o veer afli ledo, e amdou elRei affi gram parte da

noite, e tornoufie ao paaço em damça; e pedio vinho e fruita, e

lançouffe a dormir. E nom curando mais fallar de taaes jogos

;

hordenou elRei de fazer conde e armar cavalleiro Joham Affonfo

Tello, irmaão de Martim Affonfo Tello, e fezlhe a moor homrra em

fua fefta, que ataa quel tempo fora vifta, (2) que Rei nenhuum fe-

zeffe a femelhante peffoa ; ca elRei mandou lavrar féis çemtas ar-

rovas de cera, de que fezerom çimquo mil çirios e tochas, e vehe-

rom de termo de Lixboa, onde elRei eftonçe eftava, çimquo mil

homeens das vijntenas pêra teerem os ditos çirios; e quando o

comde ouve de vellar fuás armas no moefteiro de Sam Domimgos

deffa cidade, hordenou elRei que des aquel moefteiro ataa os feus

paaços, que (3) affaz gramde efpaço, efteveffem quedos aquelles

homeens todos cada huum com feu çirio açefo, que davom todos

muj gramde lume, e elRei com mujtos fidalgos e cavalleiros anda-

vam per amtre elles dançamdo e tomando fabor, e affi defpemde-

rom gram parte da noite. Em outro dia eftavom muj gramdes

temdas armadas no reflio a cerca daquel moefteiro, em que avia

gramdes montes de pam cozido e affaz de tinas cheas de vinho

,

e logo preftes por que beveífem, e fora eftavom ao fogo vacas era-

tei-

(1) a ver T. (2) fora vifto T. (3) que he T.
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íeiras em efpetos a affar; e quamtos comer queriam daquella

viamda, tijnhamna mujto preftes e a nenhuum nom era (i) ve-

dada, e afíi efteverom fempre em quamto durou a fefta, na qual

forom armados outros cavalleiros, cujos nomes nom curamos

dizer.

CAPITULO XV

Das aveemças que ciRei de Cajtella e elRei Dom Pedro

de Purt ugal firmaram amtre Ji, e como lhe elRei de

Purtugal yrometeo de fa\er ajuda comtra Aragom.

Screvem alguuns louvando efte Rei Dom Pedro, dizemdo que

reinou em paz em quanto viveo, e fortuna nom fez fem ra-

zom dencaminhar ho começo e meo e fim de feu mundo, de viver

em affeíTego e folgada paz ; ca el per morte delRei leu padre achou

o Regno fem nenhuma briga, per que ouveífe daver contenda com

nenhuum Rei da Efpanha, nem doutra provemçia mais alomgada.

Des i (2) como el reinou, mandou logo Airas Gomez da Sillva, e

Gonçalle Annes de Beia, a elRei de Caftella feu lòbrinho com reca-

do, e de Caftella veo a elle da parte delRei Dom Pedro huum ca-

valleiro, que chamavom Fernam Lopez Deftunhega; e trautouffe

emtom antre os Reis que foffem ambos verdadeiros e leaaes ami-

gos, e firmarom daquella vez fuás amizades. Depois deito a cabo

dhuum anno eftamdo elRei Dom Pedro em Évora, chegarom mef-

fegeiros delRei de Caftella, a faber, Dom Samuel Levj leu tefoureiro

moor, e Garcia Goterrez Tello alguazil moor de Sevilha, e Gomez

Fernamdez de Soira (3) feu alcaide, e trautarom amtre os Reis am-

bos mujto mais perfeitas amizades que amte. E foi mais hordenado

antrelles, que o Iífamte Dom Fernamdo, feu primogénito filho e

herdeiro em Purtugal, cafaífe com Dona Beatriz filha do dito Rei

de Caftella, e que fe fezeffem os efpofoiros per feus procuradores

des

(1) e a nenhuum era T. (2) des hy T. (3) de Sorya T.
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des fevereiro meado leguimte ataa puftumeiro dia (i) de março que

vijnha, e as vodas logo poftumeiro dia dabril; e que elRei de Gal-

tella deffe aa dita fua filha em cafamento outro tanto aver, quamto

elRei Dom Affonffo de Purtugal dera com fua filha Dona Maria a

elRei Dom Affonffo feu padre ; e que elRei de Purtugal deffe aa dita

Dona Beatriz em arras e doaçom, outro tamto quanto feu padre el-

Rei Dom Affonffo dera a Dona Coftança, quamdo com elle cafa'ra :

e mais que cafaífe Dona Coftança, filha do dito Rei Dom Pedro de

Caftella, com o Iffamte Dom Joham; e a outra filha, que chamavom

Dona Ifabel, cafaffe com o Iffamte Dom Denis; e que os efpofoi-

ros e cafamentos deites foííem acabados dhi a féis annos; e que

elRei de Caftella deffe taaes logares a cada huuma delias, de que

ouveífem de remda novemta mil maravidijs, c elRei de Purtugal a

cada*huum dos Iffantes logares que lhe remdeífem cada anno dez

mil livras de Purtuguefes ; e que elRei de Casftella foffe feu amigo,

e emijgo de emijgo, e que fe aiudaffem huum ao outro per mar e

per terra, cada vez que requerido foffe; e que elRei de Caftella nom

fezeffe paz com elRei Daragom, comtra quem lhe elle emtom reque-

ria aiuda, fem lho fazer a faber primeiro, nem com outro nenhuum

Rei e fenhor. Omde fabee que efta aiuda, que elRei de Caftella ef-

tomçe pedio a elRei Dom Pedro de Purtugal, fora ia amte pedida

per elle a elRei Dom Affonffo feu padre, quamdo efte Rei Dom Pe-

dro de Caftella começou a guerra comtra elRei Dom Pedro Dara-

gom, que foi no puftumeiro (2) anno do reinado do dito Rei Dom

Affonffo, fegumdo adeante verees; a qual aiuda avia de feer, gen-

tes de cavallo per terra, e certas gallees pello mar. ElRei Dom Af-

fonffo refpomdeo a leu neto, que elle fabia bem e era certo das pof-

turas e lirmidoões, que forom feitas amtre elRei Dom Denis feu pa-

dre, e elRei Dom Fernamdo leu avoo, e elRei Dom James Dara-

gom, as quaaes todos três firmarom por li e por todos feus foçef-

fo-

1) Atee o primeiro dia T. (2) puítrimeiro B.
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fores ; e ávido acordo com todollos boons da cala de Purtugal, que

pêra ello forom jumtos em comffelho, achou elRei Dom Affonífo,

que lhe nom podia fazer a dita aiuda,com aguifada razom; e viíta(i)

tal repofta per elRei de Caftella, ceifou de lha mais requerir. Morto

elRei Dom Affonííb de Purtugal, e começamdo de reinar efte Rei

Dom Pedro feu filho, emvioulhe ho dito Rei de Caftella rogar, que

lhe quifeffe fazer aiuda per mar e per terra em aquella guerra que

emtom avia contra elRei Daragom ; ca effo medes tijnha el em voom-

tade de fazer a elle quamdo lhe compridoiro foffe. ElRei de Pur-

tugal relpondeo a eito, que bem certo devia el de feer dos boons

e grandes divedos, que íempre ouvera amtre os Reis de Purtugal e

Daragom, pollos quaaes el com razom aguifada poderia fer bem ef-

eufado de fazer nem dizer coufa, que a el e a lua terra foffe per-

iuizo ; moormente que amtre elRei Dom Affonífo feu padre e el-

Rei Dom Pedro Daragom que emtom era, forom firmadas poítu-

ras e amizades, pêra fe amarem e aiudarem, efpiçiallmente com-

tra elRei Dom Affonffo padre delle Rei de Caftella; e que iífo

meefmo fora ia a elle trautado per vezes, depois que amtre elles

recreçera aquella discórdia : mas que nom embargamdo eftas ra-

zoões todas, que emtemdia que amtrelles ambos, avia tantos e tam

boons divedos, e afíi aguifadas razoões, per que cada huum delles

devia fazer, por honrra e prol do outro, toda coufa que podeífe;

e que el afli o emtemdia de fazer, também em aquel mefter que

emtom avia, come em todollos outros. E que pêra acreçemtar na

amizade e divedos que ambos aviam, que lhe prazia de o aiudar

em aquella guerra que começada tijnha; mas por quamto a Deos

graças, el era abaftamte de mujtas gentes, mujto mais que elRei

Daragom, e parte de fuás galees eram perdidas
;
que melhor po-

dia efeufar a aiuda per terra que a do mar: e como quer que lhe

efta mais euftofa foffe, que lhe prazia de o aiudar com dez galees

grof-

(i) e vifto T. B.
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groffas, pagadas (i) por três mefes, as quaaes lhe faria bem preítes

quando lhas mandaffe requerir. E foi affi de feito, que lhe fez aiuda

per mar duas vezes, e duas per terra de boons cavaleiros e bem cor-

regidos, duramdo per longos tempos gramde guerra e mujto crua

amtre elRei Dom Pedro de Caftella e elRei Dom Pedro Daragom.

Mas por que alguuns ouvimdo aquefto, defeiarom faber que guerra

foi eíta, ou por que fe começou e durou tamto tempo, e nos fallar

defto podíamos bem efcufar, por taaes coufas feerem feitos de Caf-

tella e nom de Purtugal; pêro nom embargamdo iito, por fatiffazer

ao defeio deites, des i (2) por que nos parece que nom avemdo al-

guuma noticia das cruelldades e obras deite Rei Dom Pedro de Caf-

tella, nom podem bem vijr em conhecimento, qual foi a razom, por

que el depois fogio de feu Reino e fe vijnha a Purtugal bufcar (3)

aiuda e acorro, e como depois de fua morte mujtos logares de Caf-

tella fe deram a elRei dom Fernamdo, e tomarom voz por elle
;
po-

rem faremos de todo huum breve fallamento, começando primeiro

nas coufas que lhe aveherom em começo de feu reinado, vivemdo

aimda elRei Dom AfTonífo de Purtugal feu avoo, com as outras que

fe feguirom depois que reinou elRei Dom Pedro feu tio ; as quaaes (4)

nos parece, que fe em outro logar melhor contar nom podem que to-

das aqui iuntamente, emtremetendo feus feitos com a guerra; e pri-

meiro das coufas que fez amtes que a começaife, por faberdes todo em

certo de que guifa foi.

CAPITULO XVI

Dalguwnas peffoas que el^Rei Dom Pedro de Caftella mandou

matar, e como ca/ou com a Rainha Dona Bramca e a leixou.

Segumdo teltemunho dalguuns que feus feitos deite Rei de

Caftella efcreverom, elle foi mujto compridor de toda coufa

que lhe fua natural e defordenada vontade requeria; em tanto

que

(1) pagas T. (2) des hy T. (3) pedir T. (4) das quaees T.
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que dizemdo nos(i) pello meudo todo o que feamente fe poderia

ouvir de feus feitos, cahiriamos (2) em repreenfom, que nom éra-

mos efcaífo (3) de comtar os males alheos, moormente taaes que

fom pregoeiros de maa e vergonhofa fama: porem mujto menos

daquelles que achamos eferiptos, dos prinçipaaes diremos e mais

nom. Efte Rei foi mujto arredado das manhas e comdiçoÕcs, que

aos boons Reis compre daver, ca el dizem que foi muj luxuriofo,

de guifa que quaaes quer molheres que lhe bem pareciam, poflo

que filhas dalgo e molheres de cavaleiros foííem, e iffo meefmo

donas dordem ou doutro eítado, que nom guardava mais huumas

que outras. Era mujto cobijçofo do alheo por maa e defordenada

maneira, e nom queria homem em leu conffelho, falvo que lhe

louvaffe lua rafom e quamto fazia. Matou mujtas honrradas pef-

foas, delias fem razom por lhe darem boom conífelho, e outras

fem por que e por ligeiras fofpeitas, em tanto que mujtos boons

fe afaftavom delle, mujto anojados por temor de morte; ca ne-

nhuum nom era com el feguro, poíto que o bem ferviííe, e lhe el

mujta merçee e honrra fezeífe : e leixados os achaques que a cada

huum poinha por os matar, soomente em breve das mortes diga-

mos, e mães nom. No fegumdo anno de feu reinado foi morta

Dona Lianor Nunez de Gozmam, manceba que fora delRei leu

padre, e madre do comde Dom Hemrrique que depois foi Rei ; e

pofto que alguuns digam que foi per mandado da Rainha Dona

Maria lua madre, certo he que ella nom mandaria fazer tal coula

fem confemtimento delRei leu filho; e deu elRei a fua madre to-

dollos beens de Lionor Nunez. Mandou elRei matar Garcia Lasso

da Veiga, huum gram fidalgo de Caítella e mujto aparemtado de

gemrros e paremtes e amigos, por fofpeita que dei ouve. Mandou

matar três homeens boons da cidade de Burgos, a faber, Pêro

Fernamdez de Medina, e Joham Fernamdez efcripvam, e Affonflb

Gar-

(1) dizendovos T. (2) acharíamos T. B. (3) efcaflbs T. B.
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Garcia de Camargo. Item cercou dom Aftbnffo Fernamdez, Coro-

nel na villa Daguillar, e emtrouho per força, e mandouho matar,

e Pêro Coronel feu fobrinho, e Joham Gomçallvez de Deça(i) e

Pomço (2) Dias de Queffada, e Rodrigue Annes de Bedma (3), e

Joham AffoníTo Carrilho muj boom cavalleiro. Mandou elRei pe-

dir a elRei de França que lhe deffe por molher huuma das filhas

do duque de Borbom feu primo; e de féis filhas que elle tijnha,

efcolherom os meffegeiros huuma, que chamavom Dona Bramca,

moça de dezoito annos e bem fremofa, e reçeberomna em feu

nome: e como elRei Dom Pedro eito foube, mandou que lha

trouveffem logo, e emviou elRei de França com ella o bizconde

de Cardona, e outros gramdes cavalleiros de fua terra, que lha

trouverom muj homrradamente ; e deulhe com ella muj gram ca-

lamento em ouro e prata e outras riquezas, e forom emtom feitas

as dobras que chamarom (4) de Dona Branca, e os reaaes de Caf-

tella delRei Dom Pedro. E em quamto os meffegeiros forom trau-

tar efte cafamento, tomou el por manceba Maria de Padilha, que

amdava por domzella em cafa de Dona Ifabel de Menefes, filha

de Dom Tello de Menefes, molher de Dom Joham AffoníTo Dal-

boquerque, que a criava ; e tal voontade pos elRei em ella, que ia

nom curava de cafar com Dona Bramca quamdo veo, teemdo ia

da outra huuma filha que chamavom Dona Beatriz ; e per comffe-

lho de Dom Joham AffoníTo Dalboquerque, pêro mujto comtra

voontade delRei, hordenou de fazer fuás vodas em Valhadolide,

e forom feitas huuma fegunda feira; e logo aa terça feguimte como

ElRei comeo, a cabo dhuuma ora, leixou fua molher, que nom va-

leo rogo nem lagrimas da Rainha Dona Maria fua madre, nem da

Rainha Daragom fua tia, que o podeffem teer, que Te nom partio,

e levou tal amdar, que foi effa noite dormir a aldeã de Paiares,

que

(1) e Joham Gonçalvez Deça T. (2) e Pêro T (3) de Beerma T.

,;i chamavam T. B.
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que som dez e féis legoas de Valhadolide ; e em outro dia chegou

a Monte alvora, homde eftava Dona Maria de Padilha: e tijnha

elRei quamdo partio e alguuns dos que com el hiam, mullas em

certos logares, pêro nom chegarom com el mais de três, e foi por

eito gramde alvoroço amtre os fenhores e fidallgos do reino que ali

eram, e alguuns forom logo partidos delRei. Depois per aficado

confelho, tornou elRei a Valhadolide e efteve com lua molher dous

dias, e numca mais poderom com elle que ali aneíTegane, e par-

tioffe e numca a mais quis veer; e o bizcomdee cavalleiros que com

ella veherom, fe partirom fem mais fallar a elRei. Seemdo viva

efta Rainha Dona Bramca, nom avemdo mais de huum anno que

elRei com ella cafara, pareçeolhe bem Dona Johana de Caftro (i
),

(ilha de Dom Pedro de Caftro, que chamarom da Guerra, molher

que fora de Dom Diego Dalfaro, e cometeolhe per outrem que ca-

íaffe com elle; e ella nom queremdo, por que elRei era calado;

diffe elle que tijnha razoões por que o nom era: e mandou aos bii-

pos Davilla e de Salamanca que pronumçiaílem que podia cafar;

e elles com medo dilTeromno affi, e forom recebidos na villa de

Qualhar demtro na egreia íblempnemente pello bilpo de Salaman-

ca, que os reçebeo ambos : em outro dia partio elRei dali, e numca

mais vio efta Dona Johanna ; e ella chamouíie iempre Rainha, pêro

nom prazia a elRei dello. A Rainha Dona Maria tomou comligo lua

nora, e foilTe pêra Outerdelilhas, e des i mandouha elRei levar

guardada a Revollo, que a nom vifle lua madre nem outro ne-

nhuum; e depois a teve prela em Medilidonia (2), e ali a mandou

matar, leemdo emtom a Rainha em hidade de vinte e cinco annos,

mujto fefuda e bem acoftumada : e elle teve hordenado de mandar

matar Alvoro Gomçallvez Moram, e Dom Alvoro Perez de Cai-

ro (3), irmaão de Dona Enes, madre de Dom Joham e de Dom De-

nis, filhos delRei Dom Pedro de Purtugal, íeendo emtom Iffamte;

e

(1) Craíio T. (2) era Medina Cidonya T. B. (3) de Craflo T.
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e forom percebidos per Dona Maria de Padilha, que lho mandou

dizer, e affi escaparom de morte. Mandou matar em Medina dei

campo huum dia pella fefta em feu paaço Pêro Rodriguez de Vilhe-

gas, adeamtado moor de Caltella. e Samcho Rodriguez de Roias:

e foi morto huum eícudeiro de Pêro Rodriguez. Mandou matar em

Tolledo vijmtc e dous homeens boons do comuum, por que forom

em comfelho de fe alçar a cidade de Tolledo, por nom matarem

em ella a Rainha Dona Branca, legando todos daquella vez cuida-

ram: amtre os quaaes mandava matar huum ourivez velho de oi-

teemta annos ; e huum feu filho de dezoito, teemdoo pêra o matar,

diffe a elRei que lhe pedia por merçee que ante mandaffe matar

elle (i) que feu padre, e elRei mandouho afti fazer: pêro mais prou-

vera a todos que elRei nom mandara matar huum (2) nem outro.

E mandou matar quatro cavalleiros boons deffa (3) cidade, a faber,

Gomçallo Meendez, e Lopo de Vallafco, e Tello Gomçallvez Palo-

meque, e Lopo Rodriguez feu irmaão. Quamdo emtrou a villa de

Touro, homde eítava a Rainha fua madre, faio a Rainha a elle do

alcácer per feu mandado; e mandou matar Dom Pereftevez que fe

chamava méeftre de Calatrava, ali hu vijnha jumto com ela, e Rui

Gomçallvez de Caftanheda, que a tragia de braço, e Affoníb Tellez

Girom, e Martim Affonffo Tello, todos quatro arredor da Rainha;

e ella quamdo os vio matar tam açerqua defíi, caio em terra come

morta; e levantaromna braadamdo e maldizemdo feu filho; e a

poucos dias lhe pedio que a mandaffe a Purtugal pêra elRei feu

padre, e afli o fez; e hi morreo depois, fegundo teemdes ouvido.

Mandou elRei mais matar Gomez Manrrique de Hornamella, e

outros; e hordenou huum torneo em Outerdefilhas de çimquoenta

por çimquoenta, por matar em elle ho meeítre de Samtiago Dom

Fradarique feu irmaão, que era no torneo ; e elRei nom quiz def-

cobrir efte fegredo a outrem, e porem nom fe fez aquel dia.

CA-

(1) que antes mandaffe matar a elle T. (2) nem huum T. (3) nefia T.
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CAPITULO XVII

Como fe começou o defvairo antre elRei Dom Pedro de

Cajlella, e o Comde Dom Hemrriquefeu irmaão;

e qualfoi o aafo por que fe o comde foi

fora do Reino.

Pois avemos de fazer meençom ao deante da guerra, e gramde

defvairo que depois ouve antre o comde Dom Hemrrique, e

elRei Dom Pedro feu irmaão, neçeffario he que comtemos pri-

meiro, como fe começou fua defaveemça, e de que guifa fe el par-

tio do Reino; e efto amte que emtremos aa guerra de Caftella com

elRei Daragom, em cuja aiuda el depois veo. Omde fabee que

morto elRei Dom Affonffo fobre o cerco de Gibaltar(i), que foi

na era de mil e trezentos e oiteemta e oito annos no mes de

março, e tomando todos por feu Rei o Iffamte Dom Pedro feu

primogénito filho, feemdo emtom em hidade de quimze annos e

fete mefes, e eftando na cidade de Sevilha; partirom do arreai

com o corpo delRei, pêra o vijnrem foterrar a Caftella, mujtos dos

íenhores e fidallgos que erom ali com elle, affi como o Iffamte

Dom Fernamdo filho delRei Daragom, Marques de Tortofa fobri-

nho do dito Rei Dom Affonffo, filho da Rainha Dona Lionor fua

irmaã, e Dom Amrrique comde de Traftamara, e Dom Fradarique

meeftre de Samtiago feu irmaão, filhos de Lionor Nunez, e do dito

Rei Dom Affonffo ; e Dom Joham Affonffo Dalboque^que, e outros

fenhores e meeftres e ricos homeens. E paífamdo o corpo delRei

peramte a villa de Medina Sidónia, que era de Lionor Xunez, ella

fe foi demtro ao lugar; por quamto Affonffo Fernandez Coronel,

que a tijnha por ella, lhe diffe que a nom queria mais teer: e foi

por efta emtrada que Lionor Nunez fez em aquel logar, muj gramde

mur-

(i) Gibraltar B.
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murmuro amtre os fenhores e cavalleiros que levavom o corpo

delRei, cuidando que ella fe poinha allj em eftorço dos filhos e pa-

remtes feos que alli vijnham. E Dom Joham AíToníTo Dalboquer-

que, quamdo vio aquella ficada, que os filhos e paremtes de Lio-

nor Nunez faziam com ella em aquel logar, que era bem forte;

trautou com alguuns que o comde Dom Henrrique e Dom Fra-

darique leu irmaão efteveffem naquella villa como prelos; e fou-

beo Lionor Nunez, e tomou muj gram medo ; e trautarom com ella

fegurandoa Dom Joham Nunez de Lara, que tijnha lua filha efpo-

lada com Dom Tello leu filho delia, cuidando el (i) que tal fegu-

rança fofTe firme. E faiofTe do logar ella e feus filhos, e Dom Pe-

dro Pomçe de Leom, e Dom Fernam Perez Pomçe feu irmaão

meeftre Dalcamtara. e Dom Alvoro Perez de Gozmam e outros

feus paremtes; e ouverom todos acordo de fe apartar delRei, re-

çeamdofTe mujto de hirem a Sevilha, homde elRei Dom Pedro ef-

tava, e feerem prefos : e logo em efTe dia que partirom de Medina,

fe foram a Moram, que he huuma villa e caftello bem forte acerca

de terra de mouros; e nom fegurando aimda deitar alli, foromífe

pêra Aliazira que tijnha Dom Pêro Pomçe, e Dom Fradarique fe

tornou pêra a terra da hordem de Samtiago. A Rainha Dona Ma-

ria com feu filho elRei Dom Pedro, e todollos que eram em Sevi-

lha, fairom fora da cidade receber o corpo delRei, e foilhe feito

muj homrradamente todo aquello que compria, e foterrado na

egreia de Santa Maria na capella dos Reis. ElRei Dom Pedro fa-

bemdo a partida de feus Irmaãos e dos outros fidallgos, e como

eftavam em Aliazira, mandou faber fecretariamente que maneira

tijnham, e achou que fe apoderavam do logar o mais que po-

diam; e mandou la galees armadas, e Goterre Fernandez de To-

ledo por capitam; e o comde Dom Amrrique e os outros veemdo

que lhes nom compria eftar alli, tornaromffe pêra Moram omde

ef-

(i) ella T.
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eftava Dom Fernam Rodriguez Ponçe. Em efto foiffe Dona Lio-

nor Nunez a Sevilha, e pofta adepartc a fegurança que lhe feita

tijnham(i), mandoua elRei guardar muj bem no alcaçar, e trau-

tarom depois por parte de ElRei com o comde Dom Amrrique, e

com os outros fenhores, de guifa que fe veherom todos a Sevilha

pêra elRei: e o comde hia veer cada dia fua madre, com a qual

eftava Dona Joana filha de Dom Joham Manuel fua efpofa ; e ou-

verom acordo a madre com o filho que ouveíTe ajumtamento com

fua efpofa, por fe nora deffazer o cafamento fegumdo rogiam ; e

fezeo affi, e pefou deito mujto a elRei e aa Rainha fua madre e a

outros mujtos, e por efto defemdeo elRei que a nora foffe ne-

nhuum mais veer; e levaramna dali pêra Carmona, e o comde

Dom Henrrique fogio pêra as Efturas, por quamto lhe differom

que o mandava elRei premder: depois foi levada Dona Lionor fua

madre a Tallaveira, e ali mandou (2) matar a Rainha Dona Ala-

ria per Affonffo Fernamdez de Ollmedo feu efcripvam, como ia

teemdes ouvido. O comde Dom Hemrrique eftando nas Efturas,

ouvio como elRei mandara (3) matar fua madre, e depois Garcia

Laífo adeamtado de Caftella; e nom oufou deftar alli, e foiffe a

Purtugal pêra elRei Dom Affonffo : e quamdo elRei Dom Pedro

fez viftas com feu avoo em Cidade Rodrigo, como diffemos, rogou

elRei Dom Aífonífo a feu neto que perdoaífe ao comde, e el per-

dooulhe, e tornouffe o comde pêra as Efturas, ca nom oufou de

fe hir pêra elRei. E elle nas Efturas, foube elRei como bafteçia

Gijom, e foiffe la, e cercou o logar, omde eftava fua molher Dona

Johanna; ca el nom fe atreveo de o efperar alli, e foiífe em tamto

a huuma montanha muj forte que dizem moutoyo (4) : e os de Gi-

jom preiteiarom com elRei que perdoaífe ao comde, e que lhe nom
faria guerra de nenhuum feu logar, e a elRei prougue, e tornouffe.

E quamdo elRei ouve de fazer fuás vodas em Valhadolide com

Do-

(1) tinha T. (2) a mandou T. (3) mandava T. (4) montoyo T. B.
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Dona Bramca, fegumdo comtamos, chegou ho comde Dom Hemr-

rique e Dom Tello leu irmaão, e tragia o comde féis centos ho-

mens de cavallo, e mil e quinhentos de pee; e feemdo em Çijalles

duas legoas domde elRei eítava, mandoulhe dizer que nora oufa-

ria demtrar na villa, falvo com toda fua gente
;
por quamto fe re-

ceava dalguuns que erom na corte : e elRei mandouho íegurar

;

nom fe fiarom do feguro, e ouverom de pelieiar com elRei, que

faio a elles; depois forom dacordo com elle, e ficarom em fua

merçee. Cafou elRei com Dona Bramca, e leixoua em outro dia,

e foiífe pêra Dona Maria de Padilha; e deífa hida foi defavijndo

delle Dom Joham Aífonífo Dalboquerque que governava a cafa

delRei : e trautouífe depois que Dom Joham Affonífo efteveíTe em

Purtugal fe quifeífe, e que feus caftellos e beens que avia em Caf-

tella foííem feguros : prometeolho elRei affi, e depois que Dom

Joham AfFonlfo foi em Purtugal, çercoulhe elRei Medelim, e co-

brouo, e fezeo derribar; e depois cercou Alboquerque, e nom o

podemdo tomar, partioífe dalli, e leixou por fromteiros em Bada-

Ihouçe, ho comde Dom Hemrrique e o meeítre de Samtiago Dom
Fradarique feu irmaão. Partido elRei dalli, emviou o comde feu

recado a Dom Joham Aífonífo, que foífem todos três amigos, e

emtraífem per Caftella, e a elle prougue mujto, e firmarom feu

preito de feer afíi; e ouverom Dom Fernamdo de Caftro (i) em fua

aiuda, que eítava em Galliza, e começarom de emtrar per Caftella

fazemdo em ella gramde eítrago. Em iíto mandou elRei Dom Pe-

dro Joham Aífonífo de Heneftrofa feu camareiro moor a Are-

vollo (2) homde eítava a Rainha Dona Bramca fua molher, que a

trouveífe ao alcaçar de Toledo; e elle tragemdoa pella cidade, diífe

ella que queria hir primeiro fazer oraçom aa egreia de famta Ma-

ria, e defque foi demtro na egreia nom quis mais fahir delia, re-

çeamdoífe de feer morta ou preía. Joham Aífonífo nom fe atreveo

de

(1) de Crafto T. (2) a Arevalo B.
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de a fazer fahir da egreia comtra fua vomtade, e tornouffe pêra el-

Rei : os moradores de Tolledo fallamdo fobrefto, ouverom piedade

da Rainha, e acordarom de a nom leixar premder nem matar na-

quella cidade, e determinarom de poer por ella os corpos e quamto

aviam : e mandaram primeiro por Dom Fradarique meeítre de Sam-

tiago, e colheromno demtro com luas companhas, e mais emvia-

rom fuás cartas ao comde Dom Hemrrique e a Dom Joham Affonffo

Dalboquerque e a Dom Fernamdo de Caftro(i), fazemdolhe faber

fua emtomçom; e teverom com Tolledo por parte da Rainha a ci-

dade de Córdova (2), e Comca (3) e o bifpado de Geem, e Talla-

veira. Que compre dizer mais, os Iffamtes Dom Fernamdo e Dom
Joham primos delRei, e mujtos fenhores e cavalleiros, fe partirom

delle por aiudar a teemçom dos outros, em guifa que nom ficarom

com elRei mais de féis çemtos de cavallo; e todos aquelles fenho-

res lhe mandavom dizer que preítes eram pêra o fervir e fazer feu

mandado, com tamto que tomaffe fua molher, e viveífe com ella,

e nom regeffe o Reino pellos paremtes de Dona Maria de Padilha,

nem os fezeífe léus privados ; e elRei nom quis cair em tal preitifita.

Em efto adoeceo Dom Joham Affonffo Dalboquerque, e elRei man-

dou emcubertamente trautar com o (4) fifico que penfava delle, que

lhe faria merçees, e que lhe deífe com que morreffe : e elle fezeo

affi, fegumdo depois foi fabudo ; e os vaffallos de Dom Joham Af-

fonffo prometeram de nom emterrar o feu corpo ataa que efta de-

manda foffe acabada, e el affi o mandou em feu teftamento : e quam-

do aquelles fenhores hordenavom confelho fobre aquello que lhes

comvijnha fazer, fallava em logar de Dom Joham Affonffo, Rui Diaz

Cabeça de vaca, que fora feu mordomo moor; e eram as gentes

deites fenhores todos ataa cimquo mil de cavallo, e mujta gente de

pee. Aaçima veemdo elRei como perdia as gentes per efta guifa,

ouve comfelho de fe poer em poder delles, na villa de Touro, e alli

par-

( 1
) de Crafto T. (2) de Cardona T. (3) e Coenqua T. (4) com huum T.
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partirom elies logo os offiçios do Reino e da caía delRei amtre fi, de

guifa que a eIRei nomprougue, e emtom forom emterrar o corpo de

Dom Joham AtfoníTo teemdo que lua demanda era ia acabada. EI-

Rei femtimdoíTe como prelo, fegumdo a maneira que com elle tij-

nham, fimgeo que queria hir aa caça; e huuma gramde manhaã

cavalgou, e foiífe pêra Segoiva, e foromfe os Iffamtes pêra eIRei

per luas preitifias, e começoufle de deffazer a companhia que fe

amtes jumtara; e o comde Dom Hemrrique, e Dom Tello, e Dom
Fradarique feus irmaãos ficarom a huuma parte, e feeriam per to-

dos ataa mil e duzemtos de cavallo, e mujtos homeens de pee; e

ouverom emtrada em Tolledo, e foi eIRei aa cidade, e cobrouha,

e elles leixaromna, e foromffe. Depois lhe emviou rogar a Rainha

Dona Maria que fe foflem pêra Touro onde ella eílava, reçcam-

dolfe delRei feu filho ; e foromífe alia, e chegou hi eIRei com fuás

gentes, e pelleiarom nas barreiras, e nom pode eIRei hi aífeíTegar

per mimgua daugua, e partioífe dhi: e depois que fe eIRei foi,

partioífe o comde Dom Hemrrique pêra Galiza, huuns diziam que

pêra fe aiuntar com Dom Fernamdo de Caftro(i), outros afirma-

vom que o fazia o comde por nom feer cercado; e quifera eIRei

partir empos elle, e depois ouve em confelho de tomar primeiro a

villa de Touro, e eercoua outra vez, e trautou com Dom Fradari-

que feu irmaão e do comde Anrrique (2), que ficara na villa por

guarda, que fe folfe pêra elle, e el fezeo aífi: e em outro dia co-

brou eIRei a villa per huuma porta que lhe derom, e premdeo

Dona Johanna molher do comde Anrrique (3), e fez matar alguuns

do logar, e mais aquelles cavalleiros que forom mortos acerca da

Rainha lua madre, como diffemos. Quamdo o comde Dom Henr-

rique foube como eIRei cobrara a villa de Touro e matara aquel-

les que tijnham (4) por lua parte, e que o meeftre Dom Fradari-

que

(1) de Craíto T. (2) Dom Anrrique T. (3) Dom Anrrique T.

(4) aquelles cavalleiros que tinha T.
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que feu irmaão, era ia com elRei dacordo, emtendeo que lhe nom

compria mais aperfiar na guerra, nem eftar mais tempo no Reino,

e preiteiou com elRei que lhe deffe cartas de feguro pêra fe hir

pêra França, e a elRei prougue deito e deulhas. E foube o comde

como elRei mandara ao Itfamte Dom Joham, e a Diego Perez

Sarmento leu adeamtado moor, e a todollos outros cavalleiros e

officiaaes das comarcas per homde el cuidava que o comde foífe,

que lhe teveffem o caminho e o mataffem ; affi como depois ma-

tou todollos fenhores e homeens deitado que forom na companhia

da demanda que fe levamtou comtra elle, por razom da Rainha

Dona Bramca. E o comde partio de Galiza, e foi pellas Eíturas, por

quamto per aquella comarca nom avia mandamento delRei, penf-

famdo el pouco que foífe por alli : e paffou trigofamente, e foiffe

pêra Bizcaia omde eítava Dom Tello feu irmaão, e dhi fe paffou per

mar a Arrochella, omde achou elRei de França, que avia guerra

com os Ingrefes, e tomou delle folldo. E deita guifa foi lua defa-
l

veença com elRei Dom Pedro feu irmaão, e partida do Reino de

Caítella, duramdo em eltas defaveenças todas que ouviftes em eíte

capitólio, paffados de íete annos.

CAPITULO XVIII

Como e por qual aa\o fe começou a guerra antre Cajtel-

la e Aragom.

Andamdo em fete annos que elRei Dom Pedro de Caítella rei-

nava, na era de mil e trezentos e noveemta e quatro, ef-

tando elRei em Sevilha, mandou armar huuma galee, pêra hir

folgar e veer a pefcaria que faziam nas covas das almadravas; e

foi em huuma galee a Sam Lucar de Barrameda, e achou hi no

porto dez galees de Catellaaens e huum lenhom(i) de que era

ca-

(i) lenho T. B.
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capitam huum cavalleiro Aragoes, que diziam Moíle Francês de

Emperellores, as quaaes hiam per mandado delRei Daragom em

aiuda delRei de França, comtra elRei de Ingraterra: e emtramdo

efte capitam em aquel porto por tomar refrefco, achou hi dous

baixees de Prazimtijns (i) carregados dazeites, que hiam pêra Le-

xamdria; e tomouos, dizemdo que eram averes (2) de Genoefes,

com que os Catellaães aviam guerra eftomçe. ElRei lhe mandou

dizer, que pois aquelles baixees eítavom em leu porto, que os nom

quifeíTe tomar, ao menos por lua honrra delle pois eítava de pre-

femte; e el refpomdeo, que aquellas gentes eram inmijgos delRei

Daragom e que os podia tomar de boa guerra; e elRei lhe man-

dou dizer outra vez, que foífe certo fe os leixar nom quifeíTe, que

mandaria premder em Sevilha todollos mercadores Catellaaens

que hi eram, e tomarlhe todos léus beens. O capitam das galees

por todo ifto nom o quiz fazer, e vemdeo logo alli os baixees por

fete çemtas dobras, e foiffe feu caminho fem mais fallar a elRei. E
elRei ouve deito gramde menemcoria, e nom fem razom, mas a

vimgamça foi defarrazoada; por que affi como de pequena faifca

fe acende gramde fogo. achamdo coufa defpofta em que obre, afíi

elRei Dom Pedro com deftemperada fanha, por tomar daquello

vimgamça, moveo crua guerra comtra Aragom de fangue e fogo

per mujtos annos, como ora brevemente ouvirees: ca el mandou

logo premder em Sevilha todollos mercadores Catellaães que hi

eram, e efcrepverlhe todos feus beens; e outro dia partioífe a

preffa per terra, e fezeos todos poer em cadeas, e vemder quamto

lhe acharom. E mandou logo a elRei Daragom lazerlhe queixume

de Moífe Framçes, da pouca homrra (3) que em el achara, man-

damdolho rogar per duas vezes, e que porem lhe requeria que

lho entregaífe (4) pêra dei aver emenda; e emadeo mais que

ti-

(1) Plazentinos T. (2) navios T. (3) honrra e cortefia T. (4I en-

tregualTem T-
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tiraíTe huuma comenda que dera a Dom Pedro Moniz de Go-

doi, que era homem a que bem nom queria; e fe eftas couias fa-

zer nom quifeífe, que foffe certo que lhe faria guerra. E elRei Da-

ragom deu lua repofta, que lhe pelava do nojo que a elRei fora

feito, e que como aquel cavalleiro tornaffe pêra feu reino, que el

ho ouviria e faria iuftiça, de guila que elRei de Caftella foffe con-

tento ; e que a comenda que avia dada a Dom Pedro Moniz, pois

a elRei nom prazia dello, que cataria outra coufa de que lhe fe-

zeífe merçee : mas que ataa que lhe ai deffe, que lha nom podia

tirar fem gramde lua mingua: o meffegeiro que bem fabia a voom-

tade delRei Dom Pedro, nom foi comtento daquefta reporta, e de-

íaíiouho logo e leu reino. ElRei Daragom diffe, que elRei de Caf-

tella nom avia iufta raiom pêra fazer eito, e que o leixava em juizo

de Deos ; e mandou logo perceber lua terra.

CAPITULO XIX

Como elRei de Caftella emtron per Aragom, e das Con-

fas que fe\ em efie armo.

ElRei de Caftella emquamto mandou a Aragom o recado que

avees ouvjdo, ante que a repofta de la vehefle, com deleio

de tomar vimgamça, mandou a preffa armar fete galees e féis

naaos; e meteoífe elRei em ellas, cuidamdo dachar na coita de

Purtugal aquel cavalleiro, e chegou ataa Tavira, e foube que era

paífado, e tornoufle pêra Sevilha; e mandou elRei as galees aa

ilha Deviça(i), e começouífe a guerra per todas partes. Em ifto

começouffe a era de mil e trezemtos e novemta e çimquo, em cuja

fazom morreo elRei Dom Affonlb de Purtugal, a que elte Rei Dom
Pedro feu neto mandara pedir aiuda pêra efta guerra, fegumdo

amte avemos comtado; e veendo elRei Daragom a nom boa ma-

neira que elRei de Caftella com elle queria teer, fezeo faber ao

com-

(i) de Ivyça T.
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comde Dom Anrique e a alguuns cavalleiros Caítellaãos que an-

davom em França por medo delRei Dom Pedro, e o comde com

elles veheromíTe pêra elle, e elRei os reçebco muj bem, e deu ao

comde certos caftellos em que teveffe fuás gemtes, e folldo pêra oito

çemtos de cavallo. ElRei de Cafiella como ifto foube, partio de Se-

vilha e emtrou per Aragom, e tomou alguuns Caftellos, e tornouffe

pêra Deça, huuma fua villa na fromtaria Daragom, e açemdiaífe a

guerra cada vez mais. E alli chegou a elle o cardeal Dom Guilhem,

legado do Papa Inocêncio, pêra poer aveemça amtrelles, e nora po-

demdo fazer que çeffaffe a guerra de todo, por as coufas muj gra-

ves doutorgar, que elRei Dom Pedro requeria a elRei Daragom,

fezemtamto huuma tregoa de quimze dias; os quaaes duramdo, to-

mou elRei Dom Pedro a cidade de Taraçona, e o cardeal fe agra-

vou comtra elRei, dizemdo que emquamto el fora fallar a elRei Da-

ragom, duramdo aimda os dias da tregoa, tomara elle aquella cida-

de ; e elRei dizemdo que ia eram paffados, e o cardeal dizemdo que

nom, ficou o logar por elRei bem fornecido de gentes. E defta fe-

gumda vez que elRei emtrou em Aragom e tomou a cidade de Ta-

raçona, fe veherom pêra elle mujtas gentes de feus reinos e alguuns

Imgrefes, em guifa que eram fete mil de cavallo e dous mil genetes,

e mujta gente de pee. E veendo o cardeal que nom podia amtre os

Reis trautar firme paz, hordenou que ouveífem tregoa por huum

anno, e foi apregoada huuma fegumda feira dez dias de maio da-

quefta era ; e elRei veoffe entom a Sevilha por mandar fazer galees,

e emcaminhar de fazer armada no anno feguimte, tamto que as tre-

goas foffem faidas. Em efte córneos (i) duramdo a tregoa, trautou

Pêro Carrilho que vivia com o comde Dom Anrrique, fuás aveemças

com elRei Dom Pedro que oerdaífe em feu reino e que fe vijmria

pêra elle : a (2) elRei prougue, e fezeo affi : e Pêro Carrilho des que fe-

gurou per alguuns dias, guifou como podeífe levar a comdeffa Dona

Jo-

(1) commenos T. (2) eaT.
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Johana, que eftevera prefa defque elRei tomara a villa de Touro,

pêra o comde feu marido, e foi affi de feito que a levou ; e deita guifa

cobrou o comde fua molher, e pefou mujto a elRei Dom Pedro quam-

do foube que aíri levaram.

CAPITULO XX

Como elRei Dom Pedro fe\ matar o mcejlre de Sam-

tiago Dom Fradarique feu irmaão no alcaçar

de Sevilha.

Se dizem que o que faz nojo a outrem, efcreve o que faz no

poo, e o enjuriado em pedra marraor, bem fe comprio eito

em elRei Dom Pedro, ca el movido per fobeio queixume comtra

feus irmaãos e outros do Reino, por aazo da teemçom que toma-

ram em favor da Rainha Dona Bramca e comtra os parentes de

Dona Maria de Padilha, fegumdo ouviítes, que ia em tempo avia

mais de três annos, andamdo emtom a era em mil e trezemtos e

noveemta e féis, hordenou em Sevilha alli omde eítava de matar

o meeftre de Samtiago Dom Fradarique feu irmaão, e mandouho

chamar onde vijnha da guerra que fora tomar a villa de Jumi-

lha (i), que he no reino de Murça, por lhe fazer ferviço; e no dia

que o meeftre avia de chegar aa cidade, chamou elRei pela ma-

nhaã em fua camará o Iffamte Dom Joham feu primo, e tomoulhe

juramento fobre a Cruz e os Evamgelhos, e defcobriolhe como o

queria matar, rogamdolhe que o aiudaffe a fazer tal obra, e teer-

lhohia em ferviço; e como foffe morto, que logo emtemdia dhir a

Bizcaia matar ho outro irmaão Dom Tello, e darlhe a eile as fuás

terras. O Iffamte Dom Joham refpomdeo que lhe tijnha em gramde

merçee querer fiar delle feus fegredos, e que lhe prazia mujto do

que tijnha hordenado, e era contento de o fazer affi: em eito che-

gou Dom Fradarique amte de comer huuma terça feira vijmte e

no-

(i) de Geemylha T.
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nove dias de maio, e como chegou de caminho, foi logo veer elRei

que eftava no alcaçar da cidade jugamdo as tavollas, e beijou-lhe a

maão e mujtos cavalleiros com elle, e elRei o reçebeo muj bem mof-

tramdolhe boavoomtade, e preguntoulhe domde partira, e que pou-

íadas tijnha : o meeftre diffe que partira de Camtilhana, que fom dalli

çimquo legoas, e que as pouladas cuidava que feeram (i) boas; e

elRei por que entrarom mujtos com o meeítre, diffe que fe foffe apo-

lemtar, e depois fe vijmria pêra elle. O meeftre partiofle, e foi veer

Dona Maria de Padilha e as fobrinhas, que eftavom em outra parte

dos paaços, e dalli fe veo ao curral homde leixara as beftas, e nora

achou hi nenhuuma, ca alfi fora mandado aos porteiros. O meeftre

nora fabemdo fe tornaífe a elRei ou que fezeffe, diífelhe huum feu ca-

valleiro folpeitamdo mal de tal feito, que fe fahiffe pelo poftijgo do

curral que eftava aberto, ca lhe nora mimgoaria befta fe foffe fora :

elle cuidamdo fe o faria, veeromlhe dizer que o chamava elRei, e el

começou de tornar pêra elRei, pêro fpamtado, reçeamdoífe mujto

;

e como hia emtramdo pellas portas dos paaços e das camarás, afii

hia cada vez mais defacompanhado, em guifa que quamdo chegou

omde elRei eftava, nom hia com elle laivo o meeftre de Callatrava;

e efteverom aa porta ambos, e nom lhes abrirom; e pêro lhe todas

eftas coufas aprefemtavom meífagem de morte, veemdoífe fem cul-

pa, tomava em fi ia quamto de esforço. Em ifto abrirom o poftijgo

do paaço omde elRei eftava, e elRei diffe a Pêro Lopez de Padi-

lha feu beefteiro moor que premdeífe o meeftre. Senhor, diffe el,

qual delles ? o meeftre de Samtiago, diffe elRei : e elle travou delle

dizemdo, feede prelo : o meeftre ficou efpantado, e quamdo ouvijo

outra vez que elRei dezia aos beefteiros da maça que o matalfem,

defemvolveoífe de Pêro Lopez, que o tijnha prefo, e ouveífe no

curral; e quis tirar a efpada que tijnha ao collo(2); e foi fua

vemtura que nom pode, por aazo do tabardo que tijnha veftido ; e

am-

(i) que feriam T. B. (2) que tinha na cimta T. B.
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amdando muj rijo dhuma parte aa outra, nora o podiam ferir os

beefteiros com as maças, ataa que o ouverom de ferir e caiu em

terra por morto. EIRei quamdo vio o meeítre iazer em terra, faiu

pelo alcaçar cuidamdo achar alguuns dos feus pêra os matar, e

nom os achou, ca eram fogidos e efcomdidos; e achou no paaço

hu eftava Maria (i) de Padilha, Samcho Diaz de Vilhcgas cama-

reiro moor de (2) meeítre, que fe colhera (3) alli quamdo ouvio

dizer que o matavom, e tomou Dona Beatriz filha delRei nos bra-

ços, cuidamdo per ella efcapar da morte, e elRei fezelha tirar das

maãos, e deulhe com huuma brocha que tragia, e matouho. E tor-

nouffe omde iazia o meeftre, e achou que nom era bem morto, e

fezeo matar a huum feu moço da camará ; des i foiffe (4) affemtar

a comer. E mandou logo em effe dia pello Reino que mataflem eftas

pefToas, a faber, em Córdova a Pêro Cabreira huum cavalleiro que

hi morava, e huum jurado que diziam Fernamdafonfo de Gachete,

e mandou matar Dom Lopo Samchez de Vendano, comendador

moor de Caftella, e matarom em Salamanca Affonffo Jofre Tenório,

e em Touro Affonffo Perez Fremofinho (5), e matarom em Mora Gon-

çallo Meendez de Tolledo. E eftes dizia elRei que mandava matar por

que forom da parte da Rainha Dona Bramca; e pêro lhes elRei avia

ia perdoado, nom curamdo do que prometera, mandou a todos

cortar as cabeças.

CAPITULO XXI

Como elRei partio de Sevilhapor tomar Dom Tello feu

irmaão pêra o matar, e como matou o Iffante

Dom Joham feu primo.

Estamdo elRei ainda comendo, mandou chamar logo o Iffamte

Dom Joham feu primo, e diffelhe em fegredo como tanto

que comeífe queria partir pêra Bizcaia, por hir matar Dom Tello

feu

(1) Dona Maria T. (2) do T. B. (3) facolhera T. (4) e dhy fe

foy T. (5) Fermofilhe T.
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feu irmaão; e que fe foffe com elle, e darlhehia o fenhorio daquella

terra. O Iffamte nom embargamdo que efteveífe cafado com Dona

Iíabel hirmaã da molher do comde Dom Tello, prouguelhe mujto

com taaes novas, e beijou as maãos a elRei por ello, cuidamdo

pouco no que lhe el tijnha ordenado; e elRei partio logo, e o If-

fante com elle, e foi em fete dias em Aguillar do campo, omde

Dom Tello eftava. E Dom Tello amdava aquel dia ao monte, e

huum feu efcudeiro quamdo vio elRei, foilho logo dizer toftemen-

te; e elle fogio a preffa, e chegou a Bermeo huuma fua villa ribei-

ra do mar, e emtrou em pinaças de pefcadores, e foiffe pêra Bayo-

na de Ingraterra. ElRei cuidamdo de o tomar, feguio o caminho

per homde el fora; e aquel dia que Dom Tello chegou a Bermeo

e emtrou no mar, effe dia chegou elRei, e emtrou em outros na-

vios, cuidamdo de o encalçar (i): o mar era um pouco boliçofo, e

elRei anojouffe, e leixou de o feguir por que hia muj lomge, e tor-

nouffe em terra, e premde (2) Dona Johana fua molher. O Iffamte

Dom Joham quando vio Dom Tello per efta guifa partido, diffe a

elRei que bem fabia'a fua (3) merçee como lhe differa em Sevilha

que queria matar Dom Tello, e darlhe terra (4) de Bizcaia que

era fua; e que pois Dom Tello era fora do Reino fem fua graça,

que folie lua merçee de lha dar como lhe prometera: e elRei diffe

que mandaria aos Bizcainhos que fe aiumtaffem como aviam de

coftume, e que el hiria la, e lhe mandaria que o tomaffem por fe-

nhor; e o Iffamte com leda efperamça de cobrar a terra, lhe bei-

jou as maãos por efto, teemdolho em gramde merçee: os Bifcai-

nhos himdo pêra fe iumtar homde aviam de coftume, fallou elRei

com os maiores delles, dizemdolhe em fegredo que refpondeffem

quamdo el propofeífe pêra dar a terra a Dom Joham, que nom que-

riam outro fenhor falvo elRei, e elles diíferom que affi o fariam.

Elles iumtos bem dez mil, propôs elRei mujtas razoões por parte

do

(1) alcançar T. (2) e premdeo 7". (3) 1'abya fua T. (4) a terra T.
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do Iífamte feu primo, como a terra de Bizcaia lhe perteeçia per

dereito, por aazo do cafamento de lua molher, e que lhes rogava

e mandava que o tomaffem por fenhor; e elles refpomderom que

numca tomariam outro fenhor falvo elRei de Caftella, e que ne-

nhuum nom lhes (i) fallaffe em outra coufa; e elRei diffe eftomçe

ao Iffamte, que bem vija as voomtades daquelles homeens que o

nom quiriam aver por fenhor, porem que el hiria a Bilbaao, e que

aimda tornaria outra vez a fallar com elles que o tomassem por

fenhor. O Iffante começou demtemder que efto era emcuberta

que elRei fazia, e teveffe por mal contente. ElRei em Bilbaao,

mandou em outro dia chamar o Itfante, e elle veo, e emtrou foo

na camará, e ficarom dous feus aa porta, e os que fabiam parte

de fua morte, começarom de joguetar com elle por lhe tomarem

huum pequeno cuitello que tragia, e affi o fezerom; e Martim Lo-

pez camareiro moor delRei abraçouffe emtom com ho Iffamte, e

huum beefteiro deulhe com huuma maça na cabeça, e desi ou-

tros, e caio o Iffamte morto; e foi efto huuma terça feira, avemdo

quimze dias que o meeftre Dom Fradarique fora morto em Sevi-

lha. E elRei mandouo deitar na rua per huuma janella da cafa

homde pousava, e diffe aos Bizcainhos que eftavom hi mujtos:

vedes hi o voffo fenhor de Bizcaia que vos demandava por feus.

Efto feito, mandou logo elRei Joham Fernamdez de Eneftrofa que

fe foffe a Roa (2), onde efttavom a Rainha Daragom fua tia ma-

dre do dito Iffamte, e Dona Ifabel fua molher, e que as premdeffe

ambas, nom fabemdo parte a madre do filho nem a molher do

marido ; e forom prefas em huum dia, e elRei chegou em outro,

e fezlhe tomar quamto tijnham, e mandouas prefas a Caftello Exa-

rez (3) ; e dalli partio, e veoffe a Burgos, omde eíleve huuns oito dias,

e alli lhe trouverom as cabeças daquelles que ouviftes que mandara

matar pello Reino, quamdo o meeftre Dom Fradarique foi morto.

CA-

(1) e que nenhuum lhes T. {2) a Rua T. (3) a Caftro Eixarez.

i3
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CAPITULO XXII

Como foi quebrada a tregoa dhuum anuo que avia au-

tre os Reis, e como elRei Dom Pedro iuntou

armada por fa{er guerra a Aragem.

Nos nom diíTemos a morte do meeftre Dom Fradarique e do

Iffante Dom Joham da guifa que ora ouviftes, por nos pra-

zer contar crueldades ; mas pofemollas huum pouco afíi compridas

mais que dos outros, por que eram notavees pelToas, e veerdes o

geito que elRei teve em nos matar (i). Omde fabee, que por efte

aazo nom embargando que aimda duraffe a tregoa dhuum anno,

que o cardeal pofera antre elRei Dom Pedro e elRei Daragom,

que tanto que o comde Dom Anrrique foube, como Dom Frada-

rique feu irmaão (2) era morto, e iííb meefmo differom ao Iffante

Dom Fernamdo marques de Tortofa da morte do Iffamte Dom

Joham feu irmaão, juntarom logo fuás gentes, e emtrarom per

Caftella; e o comde entrou per terra de Soria, e chegou aa villa

de Seirom, e roubouha (3), e combateo o caftello Dalcaçar (4) cui-

damdo de o tomar, e tornouffe pêra Aragom; e o Iffamte Dom
Fernamdo entrou pello reino de Murça, e fez mujto dampno em

aquella terra. ElRei foube eito em Valhadolide, e pos logo from-

teiros contra Aragom, e veoífe a Sevilha, e fez armar a preffa

doze galees, e em nas armando chegarom féis galees de Genoeses

que eítomçe aviam guerra com os Catellaaens, e pròugue mujto a

elRei com ellas, e tomouas a foldo, damdo por mes a cada huuma

mil dobras cruzadas. E com eítas dezoito galees chegou a huma

villa que chamam Guardamar, que era do Iffante Dom Fernam-

do, e fez elRei huuma manhaã que eram dezafete (5) dias dagofto

fa-

(1) em matar taees peifoas T. (2 ) meeftre de Santiaguo, feu irmaão T.

(3) e a rombou T. (4) e alcaçar T. (5) xbiij. T.
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fair mujta gente de todallas galees pêra combater a villa; e pêro

foíTe bem cercada, tomouha per força, e colheromffe mujtos ao

caftello. E eftamdoo combatemdo a ora de meo dia, alçouffe

huum vemto muj forte, que he traveííia naquella terra, e como as

galees eftavom fem gente, deu com todas a traves aa cofta, que

nora efcaparom mais de duas que jaziam dentro no mar, huuma

delRei e outra dos Genoeles; e aas dezafeis mandou elRei poer o

fogo, por que fe nora podiam repairar; e dos remos e outros apa-

relhos nora fe falvou íenam muj pouco, que poferom em huuma

naao de Laredo que hi eftava. E ouve elRei e os patroões das ga-

lees beftas em que partirom dalli, das gentes de Goterre Gomez

de Tolledo, que chegara hi el e outros com féis centos (i) de ca-

vallo, e foiffe elRei muj trifte com efte aqueeçimento, e todollos

das galees de pee com elle muj nojosos ; e chegou elRei a Murça,

e foromffe os Genoefes pêra fua terra em navios de Cartagenia, e

elRei mandou logo a Sevilha que fezeffem a preffa galees, e em

oito mefes forom feitas doze galees novas, e repairadas quimze

doutras que eftavam nas taraçenas; e fez fazer mujtas armas c

gramde almazem, e mandou perceber todollos navios do Reino

que nora fretaíTem pêra nenhuuma parte. E partio elRei de Murça

e foiffe aa frontaria Daragom, e gaanhou alguuns caftellos, e tor-

noulle pêra Sevilha : e foi efta a quarta vez que elRei Dom Pedro

emtrou em Aragom.

CA-

[i) fetecentos T.
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CAPITULO XXIII

Como veo o cardeal de Bollonha pêra fa\er pa\ antre

elRei de Castella e elRei Daragom e os nom

pode poer dacordo.

Estamdo elRei (i) afíi em Sevilha, lbube como Dom Guilhem

cardeal de Bollonha era na villa Dalmançom, por trautar

paz antrelle e elRei Daragom, e fez faber o cardeal a elRei fe lhe

prazia de hir a Sevilha omde el eftava, ou fe aguardaria alli por

elle, avendo dhir pêra aquella comarca. E elRej era ia partido de

Sevilha pêra a fromtaria Daragom, quamdo lhe chegou eíte recado

em Villa Real, e diífe que lhe prazia mujto com fua vijmda, e que

o aguardaífe naquella villa, ca el hia dereitamente pêra ella : e foi

afíi que chegou hi elRei a poucos dias, e falou o cardeal a elRei

prefemte os do feu comfelho, todo o que lhe o papa emviava di-

zer, afíi do nojo que tomava por a guerra, em que eram elle e el-

Rei Daragom, como do gram prazer que averia fe os vilfe poftos

em paz. ElRei refpondeo que a guerra que el avia com elRei Da-

ragom, era mujto per fua culpa, e contou ao cardeal o que lhe

avehera com o capitam de luas galees no (2) foz de Barrameda,

como (3) ouviftes, e como fezera faber todo a elRei Daragom, e

que nunca quizera tornar a ello como devia, e demais que man-

dara a Framça por todos feus inmijgos pêra lhe fazer com elles

guerra. O cardeal diífe que queria hir fallar a elRei Daragom so-

brefto, e elRei disse que lhe prazia, e que de boamente averia com

elle paz, fazendo elRei Daragom eftas coufas; primeiramente que

lhe emtregaífe aquel cavalleiro, pêra dei fazer iuftiça omde el qui-

zeífe, e que lamçaífe fora do reino o Iffante Dom Fernando mar-

ques de Tortofa feu irmaão, e mais Dom Anrrique (4), e todollos

ou-

(1) elRei D. Pedro T. (2) na T. (3) de Sam Lucar, como ja 7".

(4) Dom Anrrique conde de Traítamara T.
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outros que veherom em aiuda da guerra, e que lhe delfe os caftel-

los Douriolla e Alicamte, e outros logares que forom de Caftella

amtijgamente, e mais por as defpefas que fezera na guerra lhe tor-

naíle quinhemtos mil florijns. O cardeal pêro lhe iíto pareçeffem

coufas defarrazoadas, diffe que lhe prazia de tomar carrego de hir

fallar a elRei Daragom sobrello, e chegou a Aragom e comtou a el-

Rei per meudo todallas coufas que lhe elRei diflera. ElRei (i) ref-

pomdeo dizemdo aífi. «Cardeal amigo, bem veedes vos que fe el

«ouveíTe voomtade daver comigo paz, que me nora demandaria

«taaes coufas como me emvia requerer; ca o cavalleiro nora he

«dereito que lho emtregue pêra o matar, pois nora tez por que;

«mas ifto quero fazer, mandeo acufar per dereito, e fe for achado

«que merece morte, eu lho quero emtregar prefo, que o mande

«matar em íeu reino. Ao que diz que emvie (2) fora de meu reino

«Dom Anrrique, Dom Tello, e Dom Samcho feus irmaáos, pois fom

«feus inmijgos, digo que me praz, fe ficar com elle dacordo; mas

«eíterrar fora do reino o Iffante Dom Fernamdo meu legitimo ir-

«maão, iíto me parece eftranho de pedir. Os logares que me re-

«quere que lhe emtregue, nom tenho razom por que, ca forom

«iulgados a efte reino per femtemça delRei Dom Denis de Purtu-

«gal, e pelo Iffamte Dom Joham de Caftela, prefemtes mujtos íi-

«dallgos de leu reino; e el e eu teemos cartas de como forom par-

« tidos. As defpefas que fez na guerra, nom lbm theudo de lhe pa-

«gar, ca fe nom começou per minha voomtade, ante me pefou

«mujto e pela daver amtre mim e elle tal defvairo; mas tanto lhe

«farei fe ouvermos paz, que avemdo el guerra com elRei de Graada

«ou de Bellamarim, que o quero aiudar féis annos com dez galees

«armadas aa minha cufta quatro mezes compridos; e fe mouros

«paliarem, e lhe conveher poer a praça, que o aiude com meu

«corpo e jentes e feer com elle no dia da batalha: doutra guifa

«di-

(1) elRei Daragom T. (2) que envie eu T.
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«dizee que lhe requeiro da parte de Deos, que me nom queira fa-

«zer guerra, pois iufta razom nom tem, e fe o doutra guifa fezer,

ieixo todo na ordenança e iuftiça de Deos.» Tornou o cardeal a

elRei de Caftella, e comtoulhe efto que ouviftes
;

e elRei come-

çouffe de queixar dizendo, que elRei Daragom nom prezava a

guerra, nem fe queria chegar pêra aver aveemça com elle, mas

que defta vez provaria cada huum pêra quamto era
;
porem por

elle emtemder que lhe prazia daver paz, que el fe partia das ou-

tras coufas que demandava, e que lhe deífe os cimquo logares que

lhe requeria, e que lamçaffe de feu reino feus irmaãos e as gentes

que eram com elles. O cardeal foi deílo muj ledo, teemdo que pois

fe elRei (i) deçia do que aa primeira diífera, que poderia aprovei-

tar neefte trautamento, e foiífe a Callataiud onde elRei Daragom

ellava, e contoulhe como elRei por bem de paz, requeria foomente

citas duas coufas. ElRei Daragom ouve acordo com os do feu con-

felho e diffe que as gentes todas lançaria fora, mas que nenhuuma

villa nem caftello nom emtemdia de dar de feu reino, e que elRei

de Caftella devia feer bem comtente da primeira repofta. Quamdo

o cardeal tornou com efte recado, foi elRei Dom Pedro muj fa-

nhudo, dizemdo que todo eram razooens, pollo torvar da armada

que fazer queria ; e porem diffe ao cardeal que lhe perdoaífe, ca

nom entemdia de fallar mais em efto, mas comthinuar fua guerra

o mais que podeffe: ao cardeal pelou mujto de tal repofta, e nom

podemdo mais fazer, ceifou de fallar cm ello. ElRei (2) muj fa-

nhudo. por tomar logo alguma vingamça, paífou per femtemça

contra o Iffamte Dom Fernamdo feu primo, e comtra o comde

Dom Anrrique, e outros cavalleiros muitos, por a qual razom os

perdeo emtom de todo ponto; e o peor defto, mandou matar a

Rainha Dona Lionor fua tia. madre do dito Iffante Dom Fernam-

do, e Dona Johana de Lara, molher de Dom Tello feu irmaão; nas

quaaes

(1) elRei Dom Pedro T. (2) elRei Dom Pedro T.
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quaaes coufas comprio fa voomtade, e nom fez mujto de feu fer-

viço: e depois que mandou fazer eftas e outras coufas, pos feus

fromteiros contra Aragom, e partio Dalmaçom. e veoffc a Sevilha.

CAPITULO XXIV

Como elRei de Cajlella enviou pedir ainda de galecs a

elRei de Purtugal, e como partio com fua frota

por fa\er guerra a Aragom.

Seemdo elRei de Caftella em tal defacordo com elRei Daragom,

e teemdo voontade de fazer grande armada comtra feu reino

em efte ano de mil e trezemtos e noveemta e fete, pêro affaz de

frota teveffe affi de naaos como de galees, nom foi deito aimda

contemte; e mandou dizer a elRei de Purtugal feu tio per Joham

Fernandez de Eneftrofa, feu camareiro moor, que lhe rogava, que

as dez galees que lhe prometidas avia de dar em ajuda contra Ara-

gom, que as mandaffe fazer preftes, ca lhe eram mujto compridoi-

ras. A elRei prougue mujto dello, e mandou logo armar de boas

gentes dez gelees e huuma galliota, e o feu almiramte Miçe Lamça-

rote em ellas. ElRei como fouhe que as dez galees de Purtugal eram

preftes, partio de Sevilha no mes dabril meado com toda fua arma-

da iumta, a qual eram oiteemta naaos de caftello davamte, e vijmte

e oito galees fuás, e duas galliotas e quatro lenhos (i), e mais três

galees delRei de Graada, que lhe emviara em aiuda a feu requeri-

mento. E eftteve elRei em Aliazira quinze dias aguardamdo por as

galees de Purtugal, e quando vio que nom vijnham. partio pêra

Cartagenia, e alli efperou todas fuás naaos; e foi fobre Guadamar,

e tomou a villa e o caftello, e dalli foi pella cofta combatemdo al-

guuns logares que tomar nom pode, e chegou ao rio Debro acerca

de Tortofa cidade Daragom, e alli chegarom as dez gallees de Pur-

tu-

(
1

1 e quatro fultas T.
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tugal, que lhe elRei feu tio emviava em aiuda; e prougue mujto a

elRei com ellas e a todollos da frota, e tijnha elRei entom per todas

quoremta e huma galees, afora as fuftas pequenas. E partio elRei

dalli com toda armada e chegou a Barçellona huuma vefpora de

pafcoa, omde eftava elRei Daragom ; e achou doze galees arma-

das, e nom as pode tomar, ca fe poferom todas a traves jumto com

a cidade, e dalli as defendiam com mujta beeíferia e troons (i). E

eíleve elRei ante Barçellona com toda fua frota três dias, e dalli fe

foi aa ilha Deviça, e cercou huuma boa villa que ha affi nome; e

teemdoa africada com emgenhos e baftidas, foube como elRei Da-

ragom tijnha armadas quareenta galees com que eftava na ilha de

Maiorcas, e queria pelleiar com elle; e elRei de Caftella como ifto

foube, diffe que lhe nom compria eftar mais em terra, nem curar

de cerco daquel logar, pois todo o feito da guerra avia daver fim

per aquella batalha em que os Reis aviam de feer per feus corpos;

e fez logo recolher toda fua gente aa frota, e meteofe elRei em

huuma gramde galee que fora dos mouros, que paliava quarenta

cavalios fo fota, e mandou fazer em ella três caftellos de madeira,

huum na popa e outro na proa, e huum na meatade, e pos em ella

cento e fafeemta homeens darmas e cento e vijnte beefteiros: e par-

tio elRei Deviça com toda fua frota, e veofle a huum logar que di-

zem Calpe, e alli ancorarom as naaos e galees acerca da terra, trás

huma alta pena que hi ha, de guifa que fe nom podiam veer falvo

de preto (2). As galees Daragom pareçerom dalli aa vella ataa duas

le^oas pouco mais dentro no mar, e erom quaremta fem outros na-

vios, e nom vijnha el-Rei em ellas, ca os feus nom quiferom, e fi-

cou em Maiorcas. Elias nom aviam rifla da frota de Caftella por

aazo daquella gramde pena que as emparava; e vijnham todas aa

vella em efta hordenamça, cm meo delias eram duas galees groflas

com caftellos feitos de que pelleiaífem. e em huma vijnha o comde

de

(1 ) e tiros T. (2) de peerto T. B.
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de Cardona, e em outra Dom Bernal de Cabreira almirante Dara-

gom, e duas galees de guarda vijnham deamte per gramde efpaço

das outras, e mujtas gentes de pee, e de cavallo per terra, pcra as

aiudarem fe mefter fezeífe. As duas galees que vijnham deamte,

como ouverom vifta das naaos e frota de Caftella, calarom as vel-

las e tomarom os remos; as outras todas como eito virom, feze-

rom logo per aquella guifa por fe ordenarem aa fua voomtade; e

fabendo parte das naaos que hi eram. de que ouverom muj gramde

reçeo, nom as oufarom datemder no mar, e logo effa tarde a ora

de vefpora fe meterom todas no rio de Denia. EIRei Dom Pedro

fez logo fazer todollos feus preftes, cuidamdo outro dia daver ba-

talha, e o mar era tam fem vento que fe nom podia aproveitar das

naaos, e avudo leu confelho em que eram defvairados acordos,

determinou que pois a armada dos emmijgos iazia em tal rio que

por lua eftreitura nom podia pelleiar com elles, que fe foífem em

tanto pêra Alicante por veer fe quereriam depois pelleiar ; e elRei

como dalli partio com fuá frota e as galees Daragom, veheromífe

lamçar em Calpe omde a frota de Caftella iouvera (1) primeiro.

CAPITULO XXV

Como fe partio o almirante de Purtugal com as de\ galees,

e como elRei Dom Pedro de/armou a frota,

e doutras coufas.

Avemdo féis dias que elRei de Caftella eftava em Alicamte, e

veemdo que a armada Daragom nom parecia, partio daquel

logar e veoífe pêra Cartagenia : e alli dilfe o almiramte de Purtugal

a elRei, que feu fenhor elRei de Purtugal lhe mandara, que efte-

veffe com aquellas luas dez galees três mefes omde quer que o el

mandaífe ; e que pois os três mefes eram ia paliados, que nom ou-

fa-

(1) jouve hy T.
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faria mais deitar alli, nem paíTaria mandado de leu lenhor. El-

Rei (i) quamdo efto ouvio, pefoulhe mujto, ca nom quifera que tam

alinha partira ; e nom podemdo fazer que fe teveffe ali mais, deu-

lhe liçemça que fe foíTe. E como fe as gallees de Purtugal partirom,

acordou elRei de leixar a frota ehirfe per terra pêra Caftella, e man-

dou as gallees todas a Sevilha, e deu logar aas naaos que fe partif-

fem, e el veoífe pêra Outerdefilhas, hu eftava Dona Maria de Pa-

dilha madre de feus filhos. As gallees Daragom como fouberom que

elRei de Caftella defarmara a frota, defarmarom elles trimta gallees

fuás, e leixarom dez que amdaífem pelo mar^ por fazer dampno a

alguuns navios de Purtugal ou de Caffela; e foi affi que o fezerom

a alguuns, mas poucos porem, e em pequenos navios. Em efta fa-

zom no mes de fetembro, o comde Dom Anrrique e Dom Tello feu

irmaão, e alguuns fidallgos e cavalleiros Daragom ataa oitoçemtos

de cavallo, emtrarom per Caftella per terra Dagreda(2); e Dom
Fernamdo de Caftro e Joham Fernamdez de Eneftrofa e outros,

que eftavom na fromtaria da comarca Dalmaçom, com huuns mil

e quinhemtos de cavallo fahirom a elles. E foi de tal guifa que pel-

leiarom acerca de Moncayo. E foi vemçido Dom Fernando de Caf-

tro, e morto Joham Fernamdez de Eneftrofa, e outros boons fi-

dallgos ; e prefo Inhego Lopez de Orofco, e outros. A elRei Dom
Pedro pefou defto mujto, e feus inmijgos cobrarom grande esforço

:

e mandou nefte anno matar em Carmona, omde eftavam prefos,

Dom Joham e Dom Pedro feus irmaãos, filhos delRei Dom AfFonfo

feu padre e de Lionor Nunez de Gozmam; era Dom Pedro de qua-

torze annos, e Dom Joham de dez e nove, moços innoçentes que

numca lhe mal mereçerom : e por aazo deftas mortes, e outras muj-

tas que teemdes ouvido, era elRei Dom Pedro tam mal quifte de to-

dos, e avemdo delle tamanho medo, que por ligeira coufa fe par-

tiam delle, e fe hiam a Aragom pêra o conde Dom Hemrrique. Affi

co-

(i) ElRei Dom Pedro T. (21 per terra de Grada T.
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como fez Diego Perez Sarmento, e Pêro Fernamdez de Yallalco e

outros, com mujtas gentes que comíigo levarom ; em tanto que o

comde diffe a elRei Daragom, que fe quizeife hordenar huuma boa

companhia de gente, que el emtraria com elles per Caftella, e que

emtemdia de nora achar quem lhe pofefle a praça ; e quifera elRei

de boamente que fe fezera, mas que levara o Iffamte Dom Fer-

namdo feu irmaão a capitania delles, e o comde Dom Hemrrique

nom quis, e por tanto fe nora fez daquella vegada.

CAPITULO XXVI

Como o cardeal de Bollonha quifera trautar pa\ amtre

os Reis e nom pode, e como as gentes delRei Dom
Pedro pclleiarom com o comde e o desbaratarom.

Teemdo o cardeal de Bollonha que amdava em Aragom por

avijr eftes Reis, como elRei Dom Pedro avia perdida parte de

fua gente em aquella batalha que ouvera o comde Dom Hemrrique

com Dom Fernamdo de Caftro, e como fe alguuns cavalleiros par-

tiam delle, e fe hiam pêra Aragom; teve que por eftas e outras ra-

zoões, el fe chegaria a alguuma boa aveemça pêra aver paz com el-

Rei Daragom, e fez faber a ambos os Reis fe lhe prazeria de fallar

mais em eito, e outorgou cada huum que fi. O cardeal fe veo eftom-

çe pêra Tudella que he no reino de Navarra, e chegou hi Goterre

Fernamdez de Tolledo por procurador delRei de Caftella, e Dom
Bernal de Cabreira procurador d'elRei Daragom, e eíteverom per

dias, e nom fe aveherom. ElRei Dom Pedro como ifto foube, par-

tio de Sevilha para Leom. por quamto lhe differom que o comde

Dom Hemrrique e Dom Tello e outros fenhores Daragom fe iun-

tavam pêra emtrar per Caítella; e dalli partio, e veo a Valhadolide,

fabemdo como ia eram emtradas aquellas gentes em feu reino, e

matarom os Judeus de Naiara (1) e doutros logares, e roubavom as

Ju-

(1) de Navarra T.
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Judarias : e o comde chegou a Pamcurvo. e affeffegou hi alguuns

dias, e depois fe partio pêra Naiara (i), e elRei foi alia com feu po-

der, e poffou em huum logar que chamam Cofra; e alli chegou a

elle huum clérigo de milTa, natural de Sam Domimgos da calçada,

e contoulhe que Sam Domingos lhe differa em fonhos, que veheíTe

a elle e lhe diffeffe que 1'olTe certo, que nom fe guardamdo do comde

Dom Hemrrique, que elle o avia de matar per fua maão; e elRei

cuidou que o clérigo lho dizia per emduzimento, pêro o clérigo di-

zia que nom, e mandouho queimar ante fi. E partio ElRei huuma

fefta feira pêra Naiara (2), omde o comde eftava, e el era fora da

villa com oito çemtos de cavallo e dous mil homeens de pee; e

mandara poer o comde, amte a villa em huum outeiro huuma tem-

da e huum pemdom, e os delRei que hiam deante pelleiarom com

o comde, e vençeromno, e tomarom a tenda e o pemdom, e mor-

rerom hi parte dos feus: e partioffe elRei aa tarde pêra Cofra, hom-

de tijnha feu arreai; e em outro dia vijmdo pêra combater Naiara,

hu ficara o comde, achou no caminho huum efcudeiro que vijnha

fazemdo plamto por huum feu tio que lhe matarom, e elRei ouveo

por forte final e nom quiz la hir, e tornouffe pêra Sam Domingos

da calçada ; e dhi a dous dias lhe differom que era partido o com-

de pêra Aragom, levamdo caminho de Navarra, e quizerao elRei

feguir, e o cardeal lhe comfelhou que o nom fezeffe, ca afíaz avom-

dava leixaremlhe fuás villas e hiremfe; e elRei mandou aos feus

que efteveffem quedos, e daquel logar hordenou feus fromteiros

pêra os logares omde compria, e veoffe pêra Sevilha. Elle alli lou-

be como huum cavalleiro Daragom que chamavom Mateu Mer-

çedi, amdava no mar com quatro galees fazemdo dano a Caftel-

laãos e a Purtuguezes, e fez armar çimquo galees, e mandou em

ellas huum feu beefteiro que diziam Zorzo (3), natural de Tartaria,

que foffe em bufca daquel coffairo; e foi afli que o achou na coita

de

(1) pêra Navarra T. (2) pêra Navarra T. (3) Zoyzo T.
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de Berbellia, omde pelleiou com clle, e desbaratouho, e trouve as

galees e elle prelo a Sevilha ; e elRei mandouho matar e muijtos

dos que vijnham com ele. Mas ora leixemos elRei em Sevilha, ma-

tamdo e premdemdo quaaes vos depois comtaremos, e digamos al-

guumas outras coufas, que eite anno acomteçerom em Purtugal,

que nos parece que he bem que faibaaes.

CAPITULO XXVII

Como elRei Dom Pedro de Purtugal diffe por Dona
Enes que fora fua molher recebida, e da maneira

que ello ( 1
) teve.

Ja teemdes ouvido compridamente hu falíamos da morte de

Dona Enes. a razom por que a elRei Dom Affonfíb matou, e

o grande defvairo que amtrelle e eíte Rej Dom Pedro feemdo ef-

tomçe Iffamte ouve por efte aazo. Hora afíl he que em quamto

Dona Enes foi viva, nem depois da morte delia em quamto elRei

feu padre viveo, nem depois que el reinou, ataa efte prefemte tem-

po, nunca elRei Dom Pedro a nomeou por fua molher; ante dizem

que mujtas vezes lhe emviava elRei Dom Affonííò pregumtar fe a

recebera e homrrallahia como fua molher, e el relpomdia fempre

que a nom recebera nem o era. E poufamdo elRei em efta fazom

no logar de Cantanhede, no mes de Junho (2), avemdo ja huuns

quatro annos que reinava, teendo hordenado de a pubricar por mo-

lher, eftamdo antelle Dom Joham Aflonffo comde de Barcellos feu

mordomo moor, e Vaafco Martins de Soufa feu chamçeller, e

meeftre Affonfo das leis, e Joham Eftevez privados, e Martim Va-

afquez fenhor de Gooes, e Gonçallo Meemdez de Vaafcomçellos,

e Johane Meemdes feu irmaão, e Alvoro Pereira, e Gomçallo Pe-

reira, e Diego Gomez, e Vaasco Gomez Daavreu, e outros mujtos

que

(1) que em ello T. (2) de Julho T. B.
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que dizer nom curamos, fez elRei chamar huum tabaliam, e pre-

femte todos jurou aos evamgelhos per el corporalmente tangidos,

que feemdo el llfamte, vivemdo aimda ElRei feu padre, que eftan-

do el em Bragamça podia aver huuns fete annos, pouco mais ou

meos, nom fe acordamdo do dia e mez, que el recebera por fua

molher lidema per pallavras de preíemte como manda a famta

igreia Dona Enes de Caibro, filha que foi de Dom Pêro Fernamdez

de Caftro, e que effa Dona Enes recebera elle (i) por feu marido

per femelhavees palavras, e que depois do dito recebimento a re-

verá fempre por fua molher ataa o tempo de fua morte, vivemdo

ambos de confuum, e fazemdoífe maridança qual deviam. E diífe

eftomçe elRei Dom Pedro, que por quamto efte recebimento nom

fora exemprado nem claramente fabudo a todollos de feu fenho-

rio em vida do dito feu padre, por temor e reçeo que dei avia, que

porem el por defemcarregar fua conçiemçia e dizer verdade e nom

feer duvida a alguuns, que do dito recebimento tijnham nom boa

folpeita, fe fora afli ou nom: que el dava de li fe e teflimunho de

verdade, que afli fe paífara de feito como dito avia, e mandou

aquel (2) taballiam que preíemte eftava, que deífe dello eítormentos

a quaaefquer peífoas que lhos requereífem, e por emtom nom fe

fez mais.

CAPITULO XXVIII

Do teftcmunho que alguuns derom no cafamcnto de Dona

Enes, e das ra\ooens que fobrello propôs o

comde Dom Joham Affonjjo.

Passados três dias que efto foi, chegarom a Coimbra Dom Jo-

ham Aftbnfo comde de Barçellos, e Vaafco Martins de Soufa,

e meftre Affonío das leis, e no paaço hu emtom lijam de degra-

taaes feemdo o eífudo em eífa cidade, prefemte huum taballiam,

cha-

( 1 ) a elle T. (2) aaquelle T.
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chamarom duas teftemunhas, a faber, Dom Gil que emtom era

bifpo da Guarda, e Eftevam Lobato criado delRei, aos quaaes dif-

ferom que per iuramento dos evangelhos diffeífem a verdade do

que fabiam, em feito do cafamento delRei Dom Pedro com Dona

Enes ; e preguntado cada huum per li adeparte, o bifpo diffe pri-

meiramente, que amdamdo el com o dito Senhor, e feemdo emtom

daiam da Guarda, que em aquel tempo feemdo elRei Iffamte, e

Dona Enes com el, poufavom na villa de Bragamça, e que eífe fe-

nhor o mandara chamar huum dia a fua camará feemdo Dona Enes

prefemte, e que lhe diífera que a queria receber por fua molher, e

que logo fem mais deteemça o dito fenhor pofera a maão nas fuás

maãos delle, e iífo meefmo a dita Dona Enes, e que os recebera

ambos per palavras de prefente como manda a íamta egreia (i),

e que os vira viver de comfuum ataa morte deíTa Dona Enes, e que

eito podia aver íete annos pouco mais ou menos, mas que nom fe

acordava do dia e mes em que fora; e defte feito nom diffe mais.

Semelhavelmente foi pregumtado Eftevam Lobato, e diffe que fe-

emdo elRei Iffamte e poufamdo em Bragamça, que o mandara cha-

mar a lua camará e que lhe diífera que o mandara chamar, por que

fua voomtade era de receber Dona Enes que prefemte eftava, e que

quiria que foífe dello teftemunha, e que o daiam da Guarda que ia

hi eftava, e outrem nom, tomara (2) o dito fenhor per huuma maão

e ella per outra, e que emtom os recebera ambos per aquellas pal-

lavras que fe coitumam dizer em taaes efpofoiros, e que os vira

viver iumtamente ataa o tempo da morte delia, e que efto fora em
huum primeiro dia de ianeiro, podia aver fele annos pouco mais

ou menos. Tanto que eftes foram pregumtados e efcripto feu dito

íegumdo ouviítes, fezerom logo iumtar, que pêra efto ia eftavam

preftes, Dom Louremço bifpo de Lixboa, e Dom Affonfo bifpo do

Porto, e Dom Joham bifpo de Vifeu, e Dom Affonfo priol de Samta

Cruz

(1) igreja de Roma T. (2) e outrem tcmára T. B.
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Cruz deffe logar, e todollos fidallgos amte nomeados, com outros

mujtos que nom dizemos, e os vigairos e clerezia e muito outro

poboo aííi ecclefiaítico come fecular, que fe pêra eito alli iuntou.

E feito íilencio a bem efcuitar, começou a dizer o comde Dom Jo-

ham Affonfo. «Amigos devees de faber, que elRei noffo fenhor

«que ora he, feemdo Iffamte, paffa ia dhuuns fete annos, eítamdo

«emtom na villa de Bragamça, feemdo elRei Dom Affonfo feu pa-

«dre vivo, reçebeo por fua molher lidima per pallavras de prefente,

«Dona Enes de Caftro filha que foi de Dom Pedro Fernamdez de

«Caltro, e ella iffo meefmo reçebeo elle (i), e fempre a o dito senhor

«teve depois por fua molher, fazemdoífe maridamça qual (2) de-

«viam ataa o tempo da fua morte. E por quanto eíies reçebimen-

«tos e cafamento nom foi exemplado a todollos do reino, em vida

«do dito Rei D. Affonfo, por medo e reçeo que feu filho dei avia,

«calamdo de tal guifa lem feu mandado e comfemtimento, porem

«agora elRei noffo fenhor por defemcarregar fua alma e dizer ver-

«dade, e nom feer duvida a alguuns, que deite cafamento parte

«nom labiam, fe fora alTi ou nom, fez iuramento fobre os famtos

«evamgelhos, e deu de íi (3) fe e teftemunho de verdade, que foi

«defta guifa que o eu digo; fegumdo verees per hum eftormento

«que deito tem feito Gonçallo Perez taballiam que aqui efta; e mais

«verees o dito do bifpo da Guarda e de Eítevam Lobato, que aqui

«eftam, que forom prefemtes no dito cafamento». Emtom lhe fez

compridamente leer todo o teftemunho que ambos fobrello derom.

«E por que voomtade delRei noífo fenhor ícliífe elle) he
;
que eito

«nom seia mais emcuberto, ante lhe praz que o faibam todos, por

«feer arredada gramde duvida, que fobrello adeamte podia recre-

«çer; porem me mandou que vos notificaífe todo eito, por tirar

«fofpeita de voifos coraçoões, e feer a todos claramente fabudo.

«Mas por que nom embargamdo todo o que eu diífe, e vos ora

«aqui

(1) a elle T. (2) hum ao outro qual T. (3) e deu dilfo T.
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«aqui foi leudo e declarado, alguuns poderam dizer que todo ifto

«nom abaftava, fe hi defpenfaçom nom ouve, por o gram divedo

«que amtrelles avia, feemdo ella lbbrinha delRei noffo fenhor,

«filha de feu primo com irmaão; porem me mandou que vos

«çertificaífe de todo, e vos moftraífe efta bulia que ouve em

«feemdo Iffamte, em que o papa defpenffou com elle, que po-

«déíTe cafar com toda molher, pofto que lhe chegada foffe em

«parentefco, tanto e mais como Dona Enes era a elle.» Emtom

pubricarom peramte todos huuma letra do Papa Joham viçefTimo

fegumdo, que dezia em efta guifa. «Johanne Bifpo, fervo dos

«fervos de Deos. Ao mujto amado em Chrifto filho (i) Iffamte

«Dom Pedro, primogénito do mujto amado em Chrifto noffo filho

«muj claro Rei de Purtugal e do Algarve Affonffo, faude e apof-

«tollical beemçom. Se o rigor dos samtos cânones põem deffeía e

«intredicto fobre a copulla do matrimonial aiuntamento, queremdo

«quê fe nom faça amtre aquelles que per alguum divedo de pa-

«remtesco fom comjumtos, por guarda da pubrica honeftidade

;

«aquel porem que he aas vezes bifpo de Roma, de poderio abfol-

«luto que em logar de Deos, defpenífamdo pode per efpiçial graça

«poer temperamça sobre tal rigor: e porem nos demovido acerca

«de tua peffoa com efpiçial favor, por alguumas razooens, de que

«ao deamte fperamos paz e folgança em effes Reinos, queremdo

«condefcender a tuas prezes e delRei Dom Affonfo teu padre,

«que per fuás letras por tj a nos humildofamente foplicou, pêra

«cafares com qualquer nobre molher, devota a famta egreia de

«Roma, aimda que per linha tranfverfla dhuma parte no fegundo

«graao e doutra no terceiro, seiaaes divedos e paremtes, e iífo

«meefmo aimda que per razom doutras duas linhas collateraaes,

«feia embargo de paremtesco, ou cunhadia amtre vos no quarto

«graao, licitamente per matrimonio vos podeffees aiuntar; nos per

«apof-

(1) amado filho T.
l3
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«apoftollica autoridade defpicial graça todo tiramos e removemos,

«despenffamdo comtigo e com aquella com que affi cafares, de

«noffo apoftollico poderio, que a geeraçom que de vos ambos

«nafçer, feer legitima fem outro impedimento: porem nenhuum

«homem seia oufado prefumptuofamente contra eíta noíTa def-

«penfíaçom hir, doutra guifa seia certo na hira e fanha do todo

«poderoíò Deos, e dos bem aventurados Sam Pedro e Sam Paulo

«apoftollos emeorrer: damte em Avinham duodécimo Kalemdas

«de março, do nosso pontificado anno nono.» Acabada de leer aífi

eira letera, diiTe emtom o comde, prefemte elles todos, que el por

guarda e em nome dos Ilfamtes Dom Joham, e Dom Denis, e Dona

Beatriz filhos que eram dos ditos fenhores, queria tomar fenhos

eílormentos pêra cada huum delles, e requeiro (i) ao taballiam que

aífi lhos defie. PartiromíTe emtom todos pêra as poufadas, nom
mingoamdo a cada huuns (2) razooens que fofiem antre fi fallamdo

fobre efta eftoria.

CAPITULO XXIX

Ra\ooens contra ejlo dalguuns que hi efiavom duvidamdo

mujto em efle ca/amento.

Acabadas as razooens que ouviítes, ditas prefentes (3) letera-

dos e outro mujto poboo, aquelles que de chaão e fimprez

emtemder eram, nom efcodrinhamdo bem o teçimento de taaes

cousas, ligeiramente lhe derom fe, outorgamdo feer verdade todo

aquello que alli ouvirom. Outros mais fotijs demtemder, leterados

e bem diferetos, que os termos de tal feito muj delgado inveftiga-

rom. bufcamdo fe aquello que ouviam podia feer verdade, ou per

o contrairo ; nom reçeberom ifto em feus emtendimentos, pare-

çemdolhe de todo feer mujto contra razom. Ca por que o creer

da

(i; e requereo T. (2) huum T. (3) prefente T.
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da coufa ouvjda efta na razom e nom na voomtade, poremde o

prudemte homem que tal coufa ouve que lua razom nom quer

conceber, logo fe maravilha duvjdamdo mujto. E porem forom

afaz dos que alli efteverom de tal eftoria nom muj contentes,

veemdo que aquello que lhe fora prepofto, nenhuum aliçeçe tijnha

de razom. E fe alguuns preguntar quizerem por que taaes presu-

miam feer todo fingido, as razooens delles que vos(i) bem claras

parecem leiam reporta a lua pregunta: dizemdo os que tijnham a

parte contrairá, contra aquelles que deffendiam feer todo verdade,

fuás razooens em efta maneira. Nom quiferom confemtir os an-

tijgos, que nenhuum razoado homem, feemdo em fua faude e em-

teiro fifo, fe podeffe delle tanto afenhorar (2) o efqueeçimento, que

toda coufa notável paliada, fempre delia nom ouvelTe renem-

bramça, allegando aquel claro lume da fillofophia Ariftotilles em

huum breve trautado que difto compôs. E porque todas coufas

prefemtes ou que fom por vijr nom compre aver nenhuuma me-

moria; ergo das coufas paliadas que ia aconteçerom, era neceffa-

ria(3) a renembrança: dizemdo que a memoria he dita quando a

imagem vifta ouvida dalguuma coufa do homem, he fempre pre-

femte na virtude memorativa (4) ; e reminifçençia he quamdo al-

guuma coufa feita ou ouvida, lahio da virtude memorativa (4) e

depois torna a nembrar, per veer outra femelhante coufa: afli

como fe eu cafei, ou me foi feita huuma gram merçee, ou fui cha-

mado a huum gram confelho em huum dia de pafcoa ou janeiro,

ou outro dia asijnado do anno, e depois me vem a efqueçer, nom

o teemdo fempre prefemte na memoria, veemdo depois outra

voda, ou alguuma das outras coufas que me aveherom em feme-

lhante dia, nembrarma (5) eftonçe que cafei em dia de Pafcoa, ou

outra qualquer coufa que me aveo, fe vejo alguuma femelhamte,

ou

(1) nos T. (2) afenhorear T. (3) neceflario T. (4) memoriativa B.

(5) lembrarmea T.
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ou ma preguntarem
;
por que comvcm que me nembre ho dia e a

coufa, pofto que me efqueeça o conto dos anos ou dos dias em

que foi. Ou diziam que tornava aimda nembrar (i) per outra

comtraira maneira, affi como fe eu cafei em dia de palcoa, e de-

pois dalguuns annos morreome a molher em outro tal dia; ou

ouve gram prazer em dia de natal, e depois gram nojo em feme-

Ihamte dia, neçeílario he que me nembre o prazer primeiro, pofto

que me o comto dos dias esqueeça, por que he coufa que nom

caufa defpotiçom na memoria. Porem o dia affijnado em que me

tal coula aveo, nunca fe tira de todo pomto que depois nom torne

a nembrar compridamente, por que tal dia he da eífemçia da re-

nembramça, e o proçeífo do tempo nom. E porem nom he coufa

que poífa feer, eftamdo homem em lua faude, que lhe coufa notá-

vel efqueeça, pofto que lhe o comto dos dias efqueeça que he

traníitorio e nom da eífencia do nembramento. Pois como pode

cahir em entemdimento dhomem, diziam elles, que huum cafa-

mento tam notável como efte, e que tamtas razooens tijnha pêra

fer nembrado, ouveílem em tam pequeno efpaço defqueeçer affi

aaquelle que o fez, como aos que forom prefemtes, nom lhe nem-

bramdo o dia nem o mes: certamente buícada a verdade deite

feito, a razom ifto nom confemte. Ca leixadas todas as razooens

que hi avia, pêra fe elRei nembrar bem quamdo fora, affi como a

tomada de Dona Enes, e o gramde defvairo que por tal aazo ouve

com feu padre, desi o gramde tempo que tardou amte que o fe-

zeffe e a gram deliberaçom com que fe moveo ao fazer, e o fe-

«redo em que o pos aaquelles que dizem que forom prefemtes;

leixando todo efto, foomente por feer feito em dia de Janeiro, que

he primeiro dia do anno, fegumdo dirfe Eftevam Lobato, de mais

fefta tam alijnada, no paaço do Iftamte e per todo o reino, ifto

foo era abaftante afaz pêra feer nembrado o dia em que a reçe-

be-

(i) alembrar T.



D'ELREI D. PEDRO I 79

bera, pofto que lomgo proçelío danos (1) ouvefle. Outra razom

notavom aimda a todo o que ouvirom parecer fimgido, dizemdo

que fe elRei dava em feu teítimunho, que com temor e rcçco de

leu padre, nom oufara defcobrir efte cafamento em Ília vida delle,

quem lhe tolhera depois que elRei morreo, que o logo nom notifi-

cara, feendo em feu livre poder, pois lhe tanto prazia de leer sa-

budo. Mas (2) diziam que efte feito queria parecer íemelhante a

elRei Dom Pedro de Caftella, que pofto que el mandaífe matar

Dona Bramca fua molher, em quamto Dona Maria de Padilha foi

viva, que elle tijnha por fua manceba; numca lhe nenhuum ouvio

dizer que ella foífe lua molher. E depois que ella morreo, em hu-

mas cortes que fez em Sevilha, alli declarou peramte todos, que

primeiro cafara com ella que com Dona Bramca, nomeamdo qua-

tro teftemunhas que forom prefemtes, os quaaes per iuramento

certificaram logo que affi fora como el dizia, e des emtom mandou

elle que lhe chamaffem Rainha pofto que ia foífe morta, e aos fi-

lhos Ilfamtes; e fez logo a todos fazer menagem a huum filho que

delia ouvera, que chamavam Dom AftbníTo, que o tomaífem por

Rei depôs fua morte. E porem diziam os que eftas, e outras ra-

zooens fecretamente amtre li fallavam, que a verdade nom bufca

cantos, mujto emcuberta andava em taaes feitos. Affi que por que

o entender he defpofto fempre pêra obedeeçer aa razom, mujtos

que eftomçe ifto ouvirom, leixarom de creer o que amte crijam e

apegaromífe a efte razoado. Mas nos que nom por determinar fe

foi affi ou nom, como elles diíferom, mas foomente por aiumtar

em breve o que os antijgos notaram em efcripto, pofemos aqui

parte de leu razoado, leixamdo carrego ao que ifto leer que deftas

opiniooens efcolha qual quifer.

CA-

(1) de annos T. (2) E mais T.
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CAPITULO XXX

Como os Reis de (Purtugal e de Cajlella fe\erom atnlre Ji

aveemca que emtregaffem huum ao outro alguuns.

que amdavom feguros em [eus Reinos.

Por que o fruito principal da alma que he a verdade, pela qual

todallas coufas eftam em fua firmeza; e ella ha de feer clara

e nom fingida, moormente nos Reis e fenhores, em que mais res-

plamdeçe qualquer virtude, ou he feo o feu comtrairo : ouverom as

gentes por muj gram mal huum mujto davorreçer efcambo, que

efte ano antre os Reis de Purtugal e de Caftella foi feito; em tanto

que pofto que efcripto (i) achemos delRei de Purtugal que a toda

^ente era manteedor de verdade, noffa teemçom he nom o louvar

mais; pois contra feu juramento foi confemtidor em tam fea coufa

como efta. Omdê afíi aveo fegumdo diíTemos, que na morte de

Dona Enes, que elRei Dom Affonffo, padre delRei Dom Pedro de

Purtugal feemdo entom Iffamte, mandou matar em Coimbra, fo-

rom muj culpados pello Iffamte Diego Lopez Pacheco, e Pêro

Coelho, e Alvoro Gomçallvez feu meirinho moor, e outros mujtos

que el culpou, mas affijnadamente contra eftes três teve o Iffamte

muj gramde rancura; e fallando verdade Alvoro Gomçallvez, e

Pêro Coelho eram em efto afaz deculpados, mas Diego Lopez

nom, por que mujtas vezes mandara perceber o Iffamte per Gom-

callo Vaafquez leu privado, que guardaífe aquella molher da fanha

delRei feu padre. Pêro depois de todo efto foi elRei dacordo com

o Iffamte feu filho, e perdohou o Iffamte a eftes e a outros em que

fofpeitava; e iffo meefmo perdohou elRei aos do Iffamte todo

queixume que delles avia; e forom fobrefto grandes juramentos e

promeífas feitas, como compridamente teemdes ouvido; e viviam

af-

(i) per efcripto T.
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affi feguros Diego Lopez, e os outros no Reino, em quamto elRei

Dom Atfonlfo viveo. E feemdo elRei doemte em Lixboa, de door

de que fe eftomçe finou, fez chamar Diego Lopez Pacheco, e ou-

tros, e diíTelhe que el íabia bem que o Itfamte Dom Pedro feu fi-

lho lhe tijnha maa voomtade, nom embargamdo as juras e per-

dom que fezera, da guifa que elles bem fabiam ; e que por quamto

fe el femtia mais chegado aa morte que aa vida, que lhes compria

de fe poerem em falvo fora do Reino, por que el nom eftava ja

em tempo de os poder detfemder delle, fe lhe algum nojo quizeífe

fazer: e elles fe partirom logo de Lixboa, e fe forom pêra Caftela,

amdamdo emtom o Itfamte Dom Pedro ao monte aalem do Tejo,

em huma ribeira que chamom de Canha, que fom oito legoas da

cidade : e elRei de Caftella os reçebeo de boom geito, e aviam delle

bem fazer, e merçee, vivemdo em feu reino feguros, e fem reçeo.

E depois que o Itfamte Dom Pedro reinou, deu femtemça de trai-

çom contra elles, dizemdo que fezerom contra elle e contra feu

eftado coufas que nom deviam de fazer; e deu os beens de Pêro

Coelho a Vaafco Martins de Soufa, ricomem e feu chamçeller

moor, e os Dalvoro Gomçalvez, e Diego Lopez a outras peífoas

como lhe prougue. E fez elRei em alguuns deites beens tantas e

taaes bem feitorias, e outros repartio em tantas partes, que depois

que el morreffe, nuraca os mais podeífem aver aquelles cujos fo-

rom, nem tirar aaquelles a que os affi dava. Semelhavelmente fu-

giram de Caftella neefta fazom com temor delRei que os mandava

matar, Dom Pedro Nunez de Gozmam adeamtado moor da terra

de Leom, e Meem Rodriguez Tenoiro, e Fernam Godiel de Tol-

ledo, e Fernam Sanchez Caldeiram; e viviam em Purtugal na

merçee delRei Dom Pedro, creemdo nom receber dano, também

os Purtuguezes, como os Caftellaãos, por que razoada fe lhes dera

oufado acoutamento nas faldras da feguramça; a qual nom bem

guardada pellos Reis, fezerom calladamente huuma tal aveemça,

que
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que elRei de Purtugal emtregaffe prefos a elPei de Caftella os fi-

dallgos que em feu Reino viviam, e que el outro 11 lhe emtregaria

Diego Lopez Pacheco, e os outros ambos que em Caftella amda-

vom; e hordenarom que foflem todos prefos em huum dia, por

que a prifom dhuuns nom fofle avifamento dos outros; e que

aquelles que levaíTem prefos os Caftellaãos ataa o eftremo do

Reino, reçebeífem os Purtuguefes que trouveífem de Caftella.

CAPITULO XXXI

Como Diego Lope\ Pacheco e/capou de feer prefo, e forom

emtregues os outros, e logo mortos cruelhnente.

Feito aquelle trauto defta maneira, forom em Purtugal prelos

os fidalgos que diífemos: e na quel dia que o recado delRei

de Caftella chegou ao logar hu Diego Lopez e os outros eftavom

pêra averem de feer prefos, aconteçeo que eífa manhãa mujto cedo

fora Diego Lopez aa caça dos perdigoões ; e prefos Pêro Coelho e

Alvoro Gomçallvez, quamdo forom hufcar Diego Lopez, acharom

que nom era no logar, e que íe fora pella manhãa aa caça: çarra-

rom eftomçe as portas da villa, que nenhuum lhe levafle recado

pêra o perceber, e atemdiano affi eftamdo pêra o tomar aa vijnda.

Huum pobre manco que fempre em fua (i) avia efmolla quamdo

Diego Lopez comia, e com que (2) alguumas vezes joguetava, vio

eftas coufas como fe paífarom, e cuidou de o avifar no caminho

ante que chegaífe ao logar, e foube efcufamente contra qual parte

Diego Lopez fora, e chegou aas guardas da porta que o leixaffem

fahir fora, e elles de tal homem nenhuuma coufa fofpeitamdo,

abrimdo a porta leixaromno hir. Amdou el quamto pode per hu

emtemdeo que Diego Lopez vijnria, e achou (3) ia vijr com feus

ef-

(1) em fua cafa T. B. (2) e com quem T. (3) e achouho T.
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efcudeiros muj defegurado das novas que lhe el levava -

c dizemdo

o pobre a Diego Lopez que lhe queria fallar, quiferaffe el efeufar

de o ouvir, como quem pouco fofpeitava que lhe tragia tal re-

cado: aíicamdofíe o pobre que o ouviffe, comtoulhe(i) adeparte

como huma guarda delRei de Caftella com mujtas gentes chega-

rom a feu paaço pêra o premder, depois que os outros forom pre-

los, e iflb meefmo de que guifa as portas eram guardadas, por

que nenhuum fahifle pêra o avifar. Diego Lopez como eito ouvio,

bem lhe deu a voomtade o que era; e medo de morte o fez torvar

todo, e poer em gram penffamento: e o pobre lhe diífe quamdo o

affi vio: «Creedeme de coníelho, e feervosha proveitofo: apar-

«taaevos dos voffos, e vaamos a huum valle nom lomge daqui, e

«alli vos direi a maneira, como vos ponhaaes em falvo.» Emtom

disse Diego Lopez aos feus, que amdaffem per alli a preto (2) ca-

çamdo, ca el foo quiria hir com aquel pobre a huum valle, hu lhe

dizia que avia mujtos perdigooens: fezeromno aífi, e foromffe am-

bos aaquel logar; e alli lhe dilTe o pobre fe eícapar quiria, que

veftiffe os feus favos rotos, e affi de pee amdaífe quamto podeíTe

ataa eítrada que hia pêra Aragom, c que com os primeiros almo-

creves que achaífe, fe meteífe por foldada, e affi com elles de volta

amdaífe feu caminho; e per efta guifa, ou em huum avito de fra-

de, fe o depois aver podeffe, fe pofeffe em falvo no reino Dara-

gom, ca era per força (3) de fer bufeado pella terra. Diego Lopez

tomou feu comfelho, e foiffe de pee daquella maneira, e o pobre

nom tornou logo pêra a villa : o (4) feus aguardarom per muj

gramde efpaço; veemdo que nom vijnha, foromno catar (5) con-

tra omde el fora, e amdamdo em fua bufea, acharam a (6) befta

amdar foo, e cuidarom que cairá delia, ou lhe fugira, e bufea-

romno com moor cuidado. Foi a deteemça em efto tam gramde,

que

(1) então contoulhe T. (2) a peerto T. (3) ca por força avya T.

(4) os T. B. (5> bufear T. (6) huma T.
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que fe fazia ia mujto tarde ; e veemdo como o achar nom podiam,

levarom a beíta e foromíTe ao logar, nom fahemdo que cuidaffem

em tal feito: e quamdo chegarom e virom de que guifa o aguar-

davom, e íbuberdm da prifom dos outros, ficarom muj eipanta-

dos. e logo cuidarom que era fogido: e pregumtados por elle, dif-

ferom que caçamdo foo fe perdera delles, e que bufcandoo, acha-

rom a befta e nom elle (i), e que em aquello forom detheudos

ataaquelas oras, e que nom fabiam que cuidaffem fenom que ia-

zia em alguum logar morto. Os que cuidado tijnham de o pren-

der, foromno bufcar per defvairadas partes; e do que lhe aveo

no caminho, e como paffou per Aragom, e fe foi a França pêra o

comde Dom Hemrrique, e de que guifa lhe fez roubar os cam-

bos (2) Davinhom, e doutras (3) que lhe aveherom, nom curamos

de dizer mais, por nom fair fora de prepolito. Quamdo elRei de

Caftella foube que Diego Lopez nom fora tomado, ouve gram

queixume, e nom pode mais fazer: emtom emviou Alvoro Gom-

çallvez e Pêro Coelho bem prelos e arrecadados, a elRei de Pur-

tugal feu tio, fegumdo era hordenado antrelles; e quamdo chega-

rom ao eftremo, acharom hi Meem Rodriguez Tenoiro, e os ou-

tros Caftellaãos, que lhe elRei Dom Pedro emviava: e alli dizia

depois Diego Lopez fallamdo neella eftoria, que fe fezera o troco

de burros por burros. E forom levados a Sevilha, omde elRei ef-

tomçe eftava, aquelles fidallgos que ja nomeamos, e alli os man-

dou elRei matar todos. A Purtugal forom tragidos Alvoro Gom-

çallvez e Pêro Coelho, e chegarom a Samtarem omde elRei Dom

Pedro era; e elRei com prazer de fua vijmda, porem mal magoado

por que Diego Lopez fugira (4), os fahiu fora arreçeber, e fanha

cruel fem piedade lhos fez per fua maão meter a tromento, que-

remdo que lhe confeffaffem quaaes forom na morte de Dona Enes

culpados, e que era o que feu padre trautava contreelle, quamdo

am-

(1) a elle T. (2) campos T. R. (3) e doutros T. (4) fogio T. B.
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amdavom defavijndos por aazo da morte delia; e nenhuum delles

refpomdeo a taaes preguntas coulà que a elRei prouvelfe; e elRei

com queixume dizem que deu huum açoute no roftro a Pêro Coe-

lho, e elle fe foltou emtom comtra elRei em defoneítas e feas palla-

vras, chamamdolhe treedor, fe periuro, algoz e carneçeiro dos ho-

meens; e elRei dizemdo que lhe trouxelfem çebolla e vinagre

pera(i) o coelho, emfadoufíe delles e mandouhos matar. A ma-

neira de fua morte, feemdo dita pelo meudo, feria muj eftranha e

crua de comtar, ca mandou tirar o coraçom pellos peitos a Pêro

Coelho, e a Alvoro Gomçalves pellas efpadoas; e quaaes palavras

ouve, e aquel que lho tirava que tal officio avia pouco em coftu-

me, feeria bem doorida coufa douvir, emfim mandouhos queimar;

e todo feito ante os paaços omde el poufava, de guifa que co-

mendo oolhava quamto mandava fazer. Muito perdeo elRei de

fua boa fama por tal efcambo como efte, o qual foi avudo em Pur-

tugal e em Caftella por muj grande mal, dizemdo todollos boons

que o ouviam, que os Reis erravom muj muito himdo comtra fuás

verdades, pois que eftes cavalleiros eftavom fobre feguramça acou-

tados em feus reinos.

CAPITULO XXX1Í

De alguumas coufas que elRei Dom Pedro de Caftella

mandou fa\er^ e como fe\ pa\ com elRei

Daragom emtrando em feu reino.

Nos leixamos ante defto elRei Dom Pedro de Casftella em Se-

vilha, premdemdo e matando como lhe vijnha aa voomtade,

e contamos a morte dalguuns que depois matou, com outras coufas

que fe em Purtugal em efta fazom paffarom no anno de trezemt- 1

»

é novemta e oito: e depois que fe fez aquel feo efcambo dos caval-

leiros dhuum reino ao outro, fegumdo ouviftes em feu logar, man-

dou

(i) e azeite pêra T.
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dou elRei Dom Pedro matar de muj cruel morte Dom Pêro Nunez

de Gozmam, adeantado moor de terra de Leom, que era huum

delles; e mandou matar Goterre Fernamdez de Tolledo, feu refpo-

teiro (i) moor, e trouveromlhe a cabeça delle; e Gomez Carrilho,

filho de Pêro Rodriguez Carrilho, himdo muj ledo em huuma ga-

lee, em que elRei fingeo que o mandava pêra lhe emtregarem a

villa Daliazira, pêra eftar hi por fromteiro, e o patrom cortoulhe a

cabeça que mandou a elRei, e deitoulhe o corpo ao mar, e foi pre-

sa a molher e os filhos defte Gomez Carrilho. E mandou matar

huum cavalleiro de Caftella, que chamavom Diego Goterrez de

Çavallos ; e deitou fora do reino Dom Vaalco, arcebifpo de Tolledo,

depois que matou feu irmaão Goterre Fernamdez, e mandoulhe

tomar quamto tijnha, que soomente huum livro nom levou com-

figo, nem outra roupa fenom a que tijnha veítida; e foiffe pêra

Portugal, e morreo em Coimbra. Mamdou premder Dom Samuel

Levj, feu thefoureiro moor, e gram privado do feu comfelho,

quamtos paremtes tijnha pello reino em huum dia ; e tomou a ei e

aos outros todos quamta riqueza lhe achou, e foromlhe dados

grandes tormentos, e nas taraçenas de Sevilha preío morreo. Em
efte anno cujdou elRei Dom Pedro aver guerra com elRei Verme-

lho de Graada, que diziam que tijnha a parte delRei Daragom

:

efte Rei Vermelho lamçara Rei Mafoma fora do reino, mas logo

fez preitifia com elRei Dom Pedro, que o nom torvaífe com elRei

Mafoma feu inmijgo, pêro que ouveífe elRei gram fanha delle, por

que lhe em tal tempo quifera fazer guerra. E eito afefegado no

mes de janeiro de trezemtos e noveenta e nove, foiffe elRei a Al-

mamçom com mujtas companhas que comligo levava, pêra emtrar

no reino Daragom, e forom deita vez em fua 'aiuda féis centos

Portuguezes, e hia por capitam delles o meeftre Davis Dom Mar-

tim do Avelaal, boom fidallgo e mujto honrrado, e de que fe todos

te-

(i) repofteiro T. B.
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teverom por comtentes ; e gaanhou elRei de Caltella em Aragom

deita vez alguuns logares : e o cardeal de Bollonha, legado do Papa,

fallou com elRei que deífe logar a le nora efparger tanto langue

como eítava preítes, ca elRei Daragom com todo leu poder eltava

defpolto pêra pelleiar com elRei de Caltella, ca vija que per guerra

guerreada nom podia iguallar com elle: e tijnha elRei de Caltella

eftomçe leis mil de cavallo, e mujta gemte de pee; e reçeamdoffc de

Rei(i) Vermelho de Graada, que lhe diziam que tijnha feita (2)

liga com elRei Daragom pêra lhe fazer guerra, le mais duraíle

aquella comtemda, 'pella qual le delemcaminhavom mujto feus fei-

tos, feze paz com elRei Daragom fimgida e contra ília voontade,

e foi que elRei Daragom emviaffe fora do reino o comde Dom Hen-

rique, e Dom Tello, e Dom Samcho íeus irmaãos, e os cavalleiros

e eícudeiros de Caltella que com elles eftavom em Aragom, e que

elRei de Caftella lhe tornaffe todollos logares que lhe tomados tij-

nha de leu reino, e dhi em deante fofíem amigos : e forom dilto

feitas eícripturas e apregoada a paz no arreai, e prougue dilto

mujto a quantos alli eram, por que a guerra que faziam era mujto

comtra fua voomtade.

CAPITULO XXXIII

Dalguumas emtradas que clRei ejle anuo fe\ tio reino

de Graada. e como elRei Vermelho fe veo poer

em feu poder, cuidamdo de feer feguro, e

elRei ho mandou matar.

Como elRei veo Daragom e chegou a Sevilha, jumtou luas

gemtes por fazer guerra a elRei Vermelho de Graada, d

zemdo que queria aiudar elRei Maftòma, e que por feu aazo fe-

zera paz com Aragom comtra la voomtade : e veoffe pereelle el-

Rei (3) Maffoma com quatroçemtos de cavallo^ e emtrou em com-.

pa-

(1) de elRei T. (2) feito T. (3) e veiofle pêra elRei T.
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paiiha delRei, e chegou elRei a Amtequelra e nom a pode tomar,

e tornouffe, e mandou emtrar os feus na veiga de Graada, que eram

féis mil de cavallo, e vemçerom os Chriftãos duas pelleias, e forom

dos Mouros mortos e cativos ; e em outra pelleia foram os Chrif-

tãos veemçidos e alguuns mortos, e foi prefo o meeftre de Calla-

trava, e Sancho Perez Dayalla, e outros; e cuidamdo elRei Verme-

lho que faria prazer a elRei Dom Pedro, fez gramde gafalhado ao

meeftre e aos outros, cuidamdo damanífar a voomtade delRei, e

foltou o meeftre e alguuns cavalleiros dos outros, e deulhe de fuás

ioyas, e emviouhos a elRei. El gradeçeolhe muj pouco tam gramde

prefemte, mas a poucos dias fez outra emtrada, e gaanhou quatro

logares de Mouros, e pos recado em elles, e tornouffe a Sevilha.

Os Mouros combaterom huum deftes logares que chamam Sagra,

e furamdo ho muro e emtramdoo per força, preiteioufe Fernam

Delgadilho, que o tijnha, e foi pofto em falvo, e veoffe pêra elRei

;

e el mandouho matar. E deu elRei volta outra vez em Graada, e

gaanhou outros logares, e tornouffe a Sevilha. Os Mouros agrava-

romífe todos dizemdo a elRei Vermelho, que por a contemda que

el avia com Rei (i) Maffoma. emtrara ia elRei três vezes na terra,

e que fe perdia o reino da Graada. ElRei ouve difto reçeo, e

veemdo que nom podia levar adeamte aquello que começara, ouve

confelho de fe vijr poer em poder e merçee delRei de Caftella, e

que elRei defque o viífe averia piedade delle, e teeria com elle al-

guuma boa maneira : e partio logo de Graada com quatro çemtos

de cavallo e duzemtos de pee, e chegarom ao alcaçar de Sevilha,

omde elRei eftava, e fezeromlhe gramdes reveremças, e elRei os

reçebeo mui bem. Emtom lhe fallou huum mouro por elRei de

Graada, dizemdo antre as outras coufas, que bem fe poderia de-

femder delRei Maffoma, que era feu contrairo, mas delle que era

feu Rei e fenhor nom fe podia deffemder; e que avudo confelho^ fo-

(i) elRei T.
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íobrefto, o melhor acordo que achara, era poerfe em feu poder e

merçee, aaqual pedia que tomafle aquel feito em lua maão, e que

o poinha em feu juízo; e que fe lua voomtade era doutra guifa,

foííe fua merçee de mandar poer el e os feus aalem mar em terra

de mouros. EIRei refpomdeo ao mouro que lhe prazia mujto da

vijmda delRei e dos feus, e que fobre a contemda dolRei Maífoma,

que elle teeria em ello hooa maneira como fe livraífe. EIRei Verme-

lho e os outros fezerom por ifto gram reveremça a elRei, teemdo que

feu feito ertava bem, e foromffe muj allegres pêra as poufadas, que

lhe elRei mandou dar na iudaria da cidade. A cobijça que he raiz

de todo mal, fez logo faber a elRei, como Rei Vermelho tragia muj-

to aver em aliofar e pedras e joyas, e ouve gram defeio de cobrar

todo, e mandou ao meeítre de Santiago, que o comvidaífe em ou-

tro dia pêra a çea, e os mayores homrrados, que com elle vijnham,

e forom cear com elle ataa çimquoemta. Acabada a çea eltamdo

feguros e nenhuum ainda levamtado, chegou Martim Lopez com

homeens armados e premdeo elRei e todollos outros; e foi logo

bufcado elRei, e acharomlhe três pedras ballaifes muj nobres e muj

gramdes, e acharom a huum mouro pequeno em huum correo fe-

teçemtas e trimta pedras ballaifes, e a huum feu page çimquoenta

graãos daliofar tam groífo (1) come avellãas esburgadas, e a outro

moço tanto aliofar graado come ervamços, em que poderia aver

huuma oitava (2), e aos outros a quem achavom aliofar, a quem

pedras, e todo levarom a elRei. E em eífa ora forom outros ho-

meens darmas aa judaria e prenderom todollos outros mouros, e

todallas dobras e jóias que lhe acharom todo levarom a elRei. E

foi elRei levado prelo e todollos feus aa taraçena, e dhi a dous dias

foi tirado a huum campo que dizem Tablada, e elle e trimta e fete

cavalleiros mouros, e alli os mandou elRei matar todos. E foi elRei

Dom Pedro o primeiro que deu huuma lançada a elRei Vermelho,

que

(1) grofíbs T. B. (2) oitava dalqueire T.
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que eftava em cima dhuum afno vertido em huma faia dezcarllata,

e difle: «Toma, por que me fezefte fazer maa preitefia com elRei

«Daragom»: e o mouro refpomdeo per ília aravia dizemdo : «pe^

«queria cavallgada fezefte». E emviou elRei Dom Pedro a cabeça

delRei Vermelho, e dos outros trimta e fete a elRei Maftbma de

Graada, e el emvioulhe alguuns cativos. E pofto que elRei Dom
Pedro diffefTe mujtas razoões a collorar eíte feito, por moítrar que

o fezera fem emcarrego de fua conçiemçia, fodollos feus o teverom

por muj gram mal, e lhe prouvera mujto de nom feer affi.

CAPITULO XXXIV

Das aveenças que elRei de Cajiella fe\ com elRei Daragom
emtramdo em feu Reino, e como as

depois nom quis guardar.

Elrei Dom Pedro que voomtade tijnha de tornar outra vez aa

guerra Daragom, dizendo que a paz que fezera, fora comtra

fa voomtade, por reçeo delRei Vermelho, fez liga com elRei de Na-

varra, que foífem amigos e fe aiudalTem, e mandou aos feus que fe

perçebeífem, e nenhuum nom penffava que foffe contra Aragom,

com que havia paz. E encubertamente ante que o elRei foubeíTe,

por lhe tomar alguumas villas, em tanto emtrou em Aragom, e to-

mou logo féis (1) caftellos, e cercou a villa de Callataiud; e teemdo

o cerco fobrella, gaanhou treze caftellos deífa comarca. ElRei Da-

ragom que eftava em cabo de feu Reino, quamdo ifto foube, fico.

efpamtado, e mandou a Proemça (2), omde amdava o comde Dom
Hemrrique e feus irmaãos e os outros fidallgos de Caftella defter-

rados do reino fazemdo guerra, que o veheífem aiudar, e que lhes

daria gramdes folldos e os herdaria em feu reino. Em tanto foi affi

aficada a villa de Callataiud, que a tomou elRei Dom Pedro per

preitefia, e leixou recado em ella, e tornouffe a Sevilha. E reçeam-

dof-

(1 ) e tomou feus T. (2) a Provença T. B.



D'ELREI D. PEDRO I 91

doffe delRci de Framça, por a morte da Rainha Dona Bramca fua

molher, que mandara matar, fez eílomçe lua muj firme amizade

com elRei Duarte Dhimgraterra, e com o Príncipe de Gallez feu fi-

lho, que fe aiudaffem contra quaaes quer outros. E emtrou logo em

Aragom, e, chegou a Callataiud que eftava ia por elle, e gaanhou

per hi darredor lete logares. E quamdo emtrou per força Carina-

na (1), mandou matar quamtos no logar avia, que nom ficou lbo-

mente huum; e a razom por que dizem que os affi mandou todos

matar, foi por que el teemdoa cercada e nom a podemdo tomar,

alçou o cerco defobrella, e os da villa quamdo os virom affi partir,

começarom de braadar do muro dizemdo léus doeftos e maldi-

çoões, cada huum como lhe prazia; e elRei ouve difto gramde me-

nemcoria, e mandou tornar fuás gentes lbbre o logar, c tam rija-

mente lhe deu o combato que a emtrou logo per força; e por efto

mandou fazer aquella gramde mortijmdade. E cercou mais a cidade

de Taraçona e tomouha, e teemdoa cercada, chegou o meeftre de

Samtiago de Purtugal, Dom Gil Fernamdez de Carvalho, com qui-

nhemtos cavalleiros e efcudeiros muj bem guifados em fua aiuda,

que lhe emviara elRei Dom Pedro feu tio. Antre os quaaes hia Mar-

fim Vaafquez de Gooes, e Gonçallo Meemdez de Vaafcomçellos, e

Marfim Affonfo de Mello, e Alvoro Gomçallvez de Moura, e Nuno

Veegas o velho, e Rui Vaafquez Ribeiro, e outros mujtos e boons

fidallgos ; e dalli partio elRei, e tomou Turiel e omze logares outros,

e tomou mais a cidade de Segorbe, e a villa de Monvedro, e veoífe

aa cidade de Valença; e fabemdo(2) huuns oito dias que elRei ef-

tava (3) fobrella, foube que elRei Daragom, e o Iífamte Dom Fer-

nando feu irmaão, e o comde Dom Hemrrique, e Dom Tello, e Dom
Samcho, e as outras gentes por que elRei Daragom mandara, eram

todos jumtos pêra vijr pelleiar com elle, e que feeriam três mil de

cavallo. ElRei Dom Pedro que voomtade nom avia de pelleiar

com

(1) Caranynava T. (2) e avemdo 7. (3) que elRei veyo T.
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com elles, partiolTe de Valemça, e foiffe pêra Momvedro, e elRei

Daragom chegou ataa duas legoas do logar, e pos ília batalha, e

nom achou com quem pelleiar, e tornouffe: e da ribeira de Mom-

vedro vio elRei Dom Pedro levar quatro galees fuás a leis Daragom

que as tomarom, e pefoulhe mujto dello. Alli fe começarom de

trautar aveemças antre os Reis Daragom e de Caítella, a faber, que

cafaffe elRei Dom Pedro com Dona Johanna filha delRei Daragom,

e Dom Joham primogénito Daragom com Dona Beatriz filha delRei

Dom Pedro, e efto com certas comdiçoões. E alli hu fc iuntarom

pêra firmar as aveemças, foi requirido elRei Dom Pedro, e diífe que

fe nom achava naquella preitefia, e que o nom requereífem mais, e

dalli fe veo pêra Sevilha. E dizia elRei Dom Pedro que neeftes trau-

tos fora fallado fecretamente, que pois el cafava com a filha delRei

Daragom, e tomava com el tal divedo, que mataffe ou premdeffe

primeiro o Iffamte Dom Fernamdo feu irmaão, e o comde Dom

Hemrrique, que eram feus inmijgos, e que pois o nom fezera, que

nom curava de fuás preitefias. E bem parece ifto feer verdade, por

que elRei Daragom a poucos dias mandava premder, depois que

comeo, o Itfante Dom Fernando feu irmaão, que tevera comvidado

eífe dia, por que diziam que fe quiria hir com as gemtes que tijnha

pêra a guerra de França ; e por que fe nom deu aa prifom, foi logo

morto, e Luis Manuel, e Diego Perez Sarmento com elle ; e todollos

do reino lho teverom a muj gram mal por feer feu irmaão, e muj

nobre fenhor como era. E depois fez falia elRei Daragom com el-

Rei de Navarra que mataffem o comde Dom Hemrrique, e fimge-

rom que fallaffem em huum caftello todos três fobre outra coufa,

e por que Dom Joham Ramirez Darelhano, camareiro delRei Da-

ragom, que o comde efcolhera que teveífe o caftello em quanto

elles fallaffem, nom quis comfentir em feer feita tal morte, efeapou

o comde aquel dia de nom feer morto.

CA-
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CAPITULO XXXV

Como elRci Dom Pedro emtrou outra ve\ cm Aragom

com fua frota de naaos e galees, e das coufas

que alio fe\.

Partio elRei outra vez de Sevilha em começo do ano de qua-

troçemtos e dous, aos quimze annos do leu reinado, e emtrou

em Aragom pello reino de Vallemça, e gaanhou Alicamte e outros

logares. E chegamdo acerca de Burrionabio(i) galees e outros na-

vios, que tragiam mantijmento a Vallemça de que eftava muj mim-

goada, e tornouíle do caminho por lhes dar torva, e pos feu arreai

hu chamom o graao, na ribeira do mar, que he mea legoa da ci-

dade, e efperava cada dia fua frota e galees de Purtugal que lhe

avijam de vijr em aiuda, e todas eítavam ja em Cartagenia nora

avemdo tempo com que partir. ElRei Dom Pedro nora fabemdo

novas delRei Daragom, chegou huum efcudeiro a el e diífe, que el-

Rei Daragom e o comde Dom Hemrrique, com todollos outros fe-

nhores e gentes, que poderiam feer três mil de cavallo afora muj-

tos homeens de pee, vijnham muj emcubertamente por pelleiar com

elle, ante que dalli partiffe, e que vijnham pello mar a geito delles

doze galees e outros navios com mantijmentos, e que três noites

avia que nom faziam fogo, por nom feerem defcubertos, e que em

outro dia feeriam com elle. ElRei ouvimdo eito, partio logo dalli e

foiffe a Momvedro, que eram quatro legoas: outro dia gramde ma-

nhãa chegou elRei Daragom, e poufarom todos ante (2) Momvedro

e o mar, huuma legoa da villa, e fuás galees e naves acerca, e íoi

acorrida a cidade per mar e per terra, e acabo de (3) doze dias che-

gou a irota deiRei de Caftella, que eram vijmte galees fuás e qua-

rem-

(1) de Burrio vyo. vio T. de Burriona vio B. (2) antre T. (3) e

acabado T.
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remta naaos, e dez galees de Portugal que lhe emviava feu tio em

aiuda. A frota Daragom quamdo vio a de Caftella, ouve reçeo, e

meteoffe no rio de Qualhar. EIRei Dom Pedro entrou logo na frota,

e foife poer na boca do rio, cuidamdo tomar as galees Daragom. E

eftamdo alli começou de ventar o levante, que he travefíia em aquel

logar, e moftramdo o mar fua gramde braveza, cuidarom todos que

quebraffem luas galees em terra, e elRei Daragom com todas fuás

gentes aguardavom em terra por ellas, cremdo toda via, por o vemto

que fe esforçava cada vez mais, que de todo ponto eram perdidas:

e a galee delRei perdera ia três caabres com fuás amcoras, e fobre

o quarto eftava feu feito. Ao foi pofto ceifou a tormenta, e foi el-

Rei em muj gram perijgo, e partio dalli leixamdo feus fromteiros

tornouífe pêra Caftella. EIRei Daragom cercou Momvedro, nom(i)

pode tomar, e partio dalli, e foiífe amdar per feu reino em tanto.

E deu outra vez volta elRei de Caftella, e partio de Sevilha, e em-

trou per Aragom, e tomou alguuns logares; e os da vílla Douriolla

cuidamdo de feer cercados, fezeromno faber a elRei, e veo elRei

Daragom (2) com feu poder a duas legoas domde elRei de Caftella

eftava, e bafteçeoa de viamdas de que era mimgoada. E elRei Dom
Pedro nora quife pelleiar com elle, mas efteve alguuns dias per

aquella terra, e tornouífe pêra Sevilha, e achou novas como galees

luas (3) que amdavom pello maar, tomarom cinquo galees Dara-

gom, e foiífe logo a Cartagenia homde eftavom, e mandou matar

toda a gente delias, que nom efcapou foomente huum, falvo os que

fabiam fazer remos por que os ouve mefter. Dalli partio elRei Dom
Pedro pêra Murça, fabemdo como elRei Daragom cercara Momve-

dro, e foi cercar a villa Douriolla que diífemos, e gaanhou a villa

e o caftello, e tornouífe para Sevilha. Os de Momvedro aficados

do cerco e feemdo mingoados mujto de viamdas, requeriam mujto

a

(1) e nam T. (2) fezeramno faber a elRei Daragaão, e veyo loguo T.

1 3 > as fuás guallees T.
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a meude elRei
l 1

1

que lhes acorrefíe; e elRei por que lhes nora po-

dia acorrer fe nom per batalha, nom era oufado de o fazer, ca el

nom queria pelleiar com elRei Daragom, reçeamdoffe dos leus de

que mujto nom fiava ; e porem buícava outras maneiras de guerra

e nom per batalha, ca elRei Dom Pedro por mujtos que mandara

matar, des i pollos do reino que fabia que eram dei mal comtemtes

e o defamavom, nom fe atrevia de poer(2) o campo. Os de Mom-

vedro mingoados de viamdas, em guifa que ia comiam as beiras e

ratos, derom a elRei Daragom o logar per preitefia, e eram demtro

pêra o deffemder féis çemtos homeens darmas, afora peoões e beef-

teiros, e os mais delles licarom com o comde Dom Hemrrique, por

grande reçeo que aviam delRei, nom embargamdo o acorrimento

que delle aver nom poderom.

CAPITULO XXXVI

Como o comde Dom Hemrrique entrou per Cajlella com

mujtas companhas, e foi alçado por Rei; e como

elRei Dom Pedro mandou defemparar todol-

los logares, que em Aragom tijnha

filhados.

Monvedro gaanhado per elRei Daragom, foiífe pêra Barcel-

lona, e veherom alli alguuns capitaães dàs companhias por

que el mandara, e firmarom com elle de feer alli no fevereiro fe-

guimte pêra entrar em Caftella com o comde Dom Hemrrique. El-

Rei Dom Pedro foube difto parte, e foiífe a Burgos, hu mandara

iuntar fas gentes das companhias erom iuntos, e partirom de Sa-

ragoça pêra emtrar per Caftella. E vijnham hi capitaães Daragom.

a faber, o comde de Denia, e Dom Filippe de Caftro, e outros ca-

valleiros ; e de França Moífe Beltram de Claquim, e o comde das

Marchas (3), e o fenhor de Baim, e o marifcal Dandemar marifcal

de

(i) a mercê delRei T. (2) a poer T. (3) Maarquas T. Marcas B.
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de França, e outros cavalleiros. E de Imgraterra, Moffe Boitro de

Carvabai, Moffe Eitaçio, e Moffe Martim de Gorimai, e Moffe Gui-

lhem Allinante, e Moffe Joham de Obrens, e mujtos outros caval-

leiros e homeens darmas Dhimgraterra, e de Guiana, e de Gafco-

nha, e doutras naçoões. E chegarom todos aa villa Dallaro, e nom

curarom delia, e forom outro dia a Calaforra(i) cidade nom forte,

e preiteiaromffe os do logar com o comde, e colheromno dentro

com aquellas gentes, as quaaes alli forom certificadas como elRei

Dom Pedro citava em Burgos, e que nom avia voomtade de pel-

leiar com elles(2). E ouverom acordo, dizemdo ao comde Dom
Hemrrique que pois tanta boa gente era contenta de o agardar (3)

em efta cavalgada, que fe chamaffe Rei de Caftella. E elle aa pri-

meira começouffe defcufar de o fazer; des i como he doce coufa

reinar, ante de mujtas palavras outorgou que lhe prazia, e foi al-

çado emtom por Rei, e pediromlhe os que com el vijnham gramdes

merçees e offiçios no reino, e el muj de grado lhe outorgava todo,

damdo o que gaanhado tijnha, e pormetemdo o que era por gaa-

nhar; ca em tal tempo afli lhe compria de o fazer, e foi ifto no ano

da era de (4) mil e quatroçemtos e quatro. Partio dalli elRei Dom
Hemrrique caminho de Burgos, hu era elRei Dom Pedro, e chegou

a Navarrete, o qual fe lhe deu, nom oufamdo defperar combato;

e foi combatida Brivefca, e tomoua. ElRei Dom Pedro labemdo

todo eito, fabado de ramos bem pella manhãa, mandou matar Jo-

ham Fernamdez de Toar, por queixume que ouve de leu irmaão;

e fem dizer coufa nenhuuma aos feus, cavalgou por fe partir logo,

e veherom a elle os mayores (5) da cidade dizemdo que os nom lei-

xaffe, ca o comde era oito legoas dalli; enom preftamdo nenhuuma

coufa íuas razooens, quitoulhe a menagem, e partioffe logo, e fo-

rom com elle alguuns cavalleiros, e féis çemtos mouros de cavallo,

que

(1) a Callahora T. (2) com elle T. (3) agoardar T. B. (4) no anno

de T. (5) os Mouros T.
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que amdavam na guerra em ília aiuda, que lhe dava clRei de Graa-

da, e mujtos dos feus ficarom em Burgos, a que prazia de todo

eito, e quem fe dei partia nom oufava de tornar mais a elle. E aquel

dia que clRei dalli partio, mandou fuás cartas a todollos que por

el tijnham as fortellezas que em Aragom gaanhara, que as defem-

paraíTem e deftruiífem fe podeífem, e fe veheífem pereelle; e elles

fezeromno affi, mas mujtos delles fe forom pêra elRci Dom Hemr-

rique, e aqui ceifou emtom de todo a guerra Daragom, a qual hia

em omze anos que durava. Certamente (1) perderaífe o reino Dara-

gom todo, fe fortuna tão cedo nom abreviara os anos da vida deite

Rei Dom Pedro, ca omze vezes que el em Aragom fez emtrada,

gaanhou çinquoenta e dous logares aqui comtheudos, afora outros

mujtos que aqui nom fom nomeados ; c chegou elRei Dom Pedro

a Tolledo, e pos recado na cidade, e dhi partio pêra Sevilha. Os de

Burgos veemdo que fe nom poderiam (2) defemder delRei Dom
Hemrrique, mandaromlhe feus recados e reçeberomno na cidade,

e corohouífe alli por Rei, e veherom a elle mujtos procuradores

das villas e cidades do reino e reçeberomno por fenhor(3); em

guifa que do dia da coroaçam a vijnte e çimquo dias, foi todo ho

reino a feu mandado, e el recebia todos graçiofamente, e a ne-

nhuum era negado coufa que pediífe. E deu elRei Dom Hemrrique

alli mujtas terras aaquelles fenhores e cavalleiros que vijnham com

elle, affi eftramgeiros, come feus naturaes, e mandou a Aragom

por fua molher e filhos, e foi recebida homrradamente. Dalli partio

e veoífe a Tolledo, e foi na cidade gramde revolta fe o receberiam

ou nom, por que a huuns prazeria (4) que o reçebeífem, outros eram

de todo em comtrairo
;
pêro finallmente ouverom acordo de o co-

lher em ella, e foi recebido com gramde prazer.

CA-

(1) E certamente T. (2) podiam B. (3) por Rei e fenhor T. (4) pra-

zia B.
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CAPITULO XXXVII

Como elRei(i) de Cajlclla enviava Inutma fua filha a Pur-

tugal, e como el partio de Sevilha com temor que

ouve dos da cidade.

ElRei Dom Pedro eítamdo em Sevilha, foube-novas deitas cou-

fas todas, e pofto em gram penfamento, acordou com os feus

demviar pedir aiuda a elRei de Purtugal leu tio. E por lhe dar

moor carrego de fe mover a lhe fazer tal aiuda, emvioulhe dizer que

bem fabia como era pofto cafamento da Iffante Dona Beatriz fa fi-

lha com o Iffante Dom Fernamdo feu primogénito filho, e que po-

rem lhe mandava a dita Iffante e toda a comthia do aver que era

pofto de lhe dar ao tempo do cafamento, e que effa Dona Beatriz

ficaffe herdeira dos reinos de Caftella e de Leom: e mandouha logo

de Sevilha, e com ella Martim Lopez de Torgilho, huum homem

de que el mujto fiava, e mais certa comthia de dobras que leixara

a efta Iffamte Dona Maria de Padilha lua madre, com joyas e alio-

far e outras coulas. E partida Dona Beatriz de Sevilha pêra Pur-

tugal, ouve elRei Dom Pedro novas como elRei Dom Hemrrique

emcaminhava de Tolledo pêra Sevilha, e acordou demviar pello

tefouro que tijnha no caftello Dalmodouvar, que era todo em moe-

das de prata e douro, e fez armar huuma galee em que o pos com

todo o aver que tijnha na cidade, e emtregou a galee a Martinhan-

nes feu tefoureiro, e mandoulhe que fe folie a Tavira, villa de Pur-

tugal no reino do Algarve, e que alli atemdeífe a galee ataa que el

folie ; e também mandou carregar mujtas azemellas de feus tefou-

ros, e levou comfigo muj gramde aver douro e pedras e aliofar, affi

do que tomara a Rei (2) Vermelho e aos feus, como doutro mujto

que tijnha iunto, e iífo meefmo da prata toda a que pode levar: e

el-

(1) Como elRei Dom Pedro T. (2) a elRei T.



DELREI D. PEDRO I 99

elRei esftamdo afli pêra partir de Sevilha, diíferomlhe como os da

cidade fe alvoraçavom contreelle, e o quiriam roubar alli omde ef-

tava; e com gram temor que ouve, partioífe logo pêra Purtugal. E

levou comiigo Dona Coftamça, e Dona Ilabel fas filhas, ca Dona

Beatriz a mayor avia ja mandada (1), como diílemos. E hiam com

elRei Dom Pedro, Martim Lopez de Córdova meeftre Dalcamtara,

e Diego Gomez de Caftanheda, e Pêro Fernamdez Cabeça de vaca,

e outros; e fegumdo alguuns efcreprevem ( 2), como elRei partio de

Sevilha, taaes hi ouve dos que hiam com as azemellas do aver, que

veemdo como elRei fogia do reino per aquella guila, que íe torna-

rom (3) pêra a cidade com o que levavom, e outros fahiam do Jo-

gar e lhe roubarom parte daquel aver. E Miçer Gil Boca negra feu

almirante, que era Genoes, armou em Sevilha huuma galee e ou-

tros navios, e foi tomar a galee do aver, em que ia Martinhanes

pêra Tavira, no rio de Guadalquevir, ca aimda nora era mais ar-

redado; e era o aver que hia em ella trimta e féis quimtaaes douro,

e outras mujtas joyas, de que elRei Dom Hemrrique depois ouve

toda a mayor parte (4).

CAPITULO XXXVIII

Como elRei (5) de Cajlella fe\ faber a feu tio que era em

feu Reino, e como fe elRei efcufou de o veer

e lhe fa\er ajuda.

ElRei de Purtugal em eíta fazom poufava nos paaços de Val-

lada, que fom acerca dhuma villa que chamam Samtarem,

e era iílo 110 mes de mayo; e quamdo elRei Dom Pedro mandou

lua filha Dona Beatriz, como anteagora(ô) ouviftes, pêra cafar com

o Iífamte Dom Fernamdo, por aazo daver melhor aiuda delRei feu

tio, foarom primeiro novas em Vallada, hu poufava elRei, que el-

Rei

(1) mamdado T. (2) escrevem T. (3) guisa, se tornavam T. (5) ouve

a mayor parte T. (5) Como elRei Dom Pedro T. (6) ateegora T.
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Rei de Caftella lhe mandava duas fuás filhas que eftavam ia nas

Alcaçevas, que fom dalli vijmte legoas, mas nona fabiam dizer cer-

tamente por que as mandava a elRei, nem a que(i) emtençom. El-

Rei de Purtugal que parte nom fabia que elRei feu fobrinho era em

tal prelTa pofto, cuidamdo que as Ilfamtes vijnham per outra ma-

neira, porem que nom era mais que aquella huma, mandava cor-

reger cafas e cameras em feus paaços, em que ellas bem podeffem

poufar. ElRei de Caftella partio de feu reino, e tam trigofo amdar

pos no caminho, fem fe deteemdo em nenhuum logar, que amte

que fua filha chegaífe hu elRei de Purtugal eftava, a achou el no

caminho omde vijnha; e chegou elRei Dom Pedro a Serpa, e dalli

a Beia, e des i a Curuche, que eram vijmte e huuma legoas domde

elRei leu tio eftava, e dalli lhe fez faber como vijnha, e a ajuda e

acorrimento que lhe dei compria, e iífo meefmo o cafamento de

fua filha com o Iffamte Dom Fernamdo feu filho. ElRei de Purtu-

gal como ifto foube, teve bem afaz em que cuidar, e mandoulhc

dizer que nom foífe mais adeamte, mas que efteveíTe alli ataa que

viífe feu recado. E mandou chamar o Iffante Dom Fernamdo feu

filho, que nom era hi, e com elle e com feus privados ouve confe-

lho fobrefte feito, e foi fallado per alguuns que o viífe e colheífe

em feu reino, e que o aiudaífe a cobrar fua terra : des i cuidamdo

bem em efto, acharom que o nom podia elRei fazer fem gramdes

trabalhos e gaito e muj gram dano de feu reino ; e o peor de todo,

nom teer nenhuumas aazadas razoões como tal feito podeffe vijr a

acabamento, queiemdo(2) compria, por que elRei Dom Hemrrique

feu irmão tijnha ia toda Caftella a feu mandar, falvo alguuns loga-

res tam poucos, de que nom era de fazer conta, e com ifto aviam-

lhe gramde ódio todollos do reino afíi grandes come pequenos, de

guifa que bem era de cuidar quamto todos fariam por cobrar em

elle. Pois quem ouveífe de lamçar fora de Caftella elRei Dom Hemr-

ri-

(i) nem em que T. (2) quejando T. B.
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rique e todollos da fua parte, affi per batalha, come per guerra

guerreada, gram poderio lhe comvijnha teer; e nom fe fazemdo fe-

gumdo feu defeio, ficava ao depois em gramde homezio e guerra

com elle : reçebemdoo outrofli em feu reino, e nom trabalhar de o

aiudar, eralhe gramde vergonha e prafmo; des i er vemdoo(i) e

lallamdolhe, nom fe poderia efeufar delle. Porem acordarom que

o mais faão comfelho era, que o nom viffe el nem o Itfamte feu fi-

lho, bufcamdo alguumas razooens colloradas per que pareçeffe que

dereitamente fe efeufava. Emtom foi a Curuche o comde Dom Jo-

ham Affomfo Tello, onde elRei de CaftelJa eftava efperamdo a re-

pofta de feu tio, cuidamdo de feer apoufentado em Samtarem, e

diííelhe como elRei vira feu recado, e foubera parte de fua vijmda

de que guifa era, e que el de boamente o recebera em feu reino e

o aiudara a cobrar fua terra, como era razom e dereito, mas que

por eftomçe nom eftava em ponto de o poder fazer como compria,

por que daquellas vezes que lhe el fezera aiuda, alii per mar come

per terra, os fidallgos de feu reino veherom dei e de fuás gentes

muj mal comtentos e efcamdallizados; e que vijnham em fua com-

panha taaes, com que . alguuns ouverom razooens, e que era per

força aver antrelles gramdes bamdos e arroidos, o que a ferviço

dambos pouco compria: aalem defto que fabia bem como o Iífamte

Dom Fernamdo feu filho era fobrinho da Rainha Dona Johanna,

que emtom novamente emtrara em Caftella irmaã de fua madre

Dona Coftamça, filha de Dom Joham Manuel, e que nom emtem-

dia de poftar com elle que lhe mujto prouveffe de tal aiuda; e foi

alii certamente, fegumdo alguuns eferevem, que o Iltante deu

gram torva porem rozoada em efte feito. Com eftas e outras ra-

zooens efeufou o comde elRei feu fenhor, que el aaquel tempo o

nom podia veer, nem lhe fazer mais aiuda da que feita avia; e ef-

pedioíle delle, e foiffe pêra a poufada.

CA-

(i) des hy vemdo T. des i vemdoo B.
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CAPITULO XXXIX

Como elRci de Cajiella partio de Curuche, e fe foi de

Purtugal; e quaaes emviarom em fua companha.

Nom embargamdo as razooens que diílemos, e outras mujtas

que falladas forom antre elRei de Caftella e o comde fobre

o feito de feu negocio, bem emtemdeo elRei Dom Pedro que o fim

de todos feus ditos eram nom aver elRei feu tio voomtade de lhe

dar colhimento em leu reino, nem lhe fazer aiuda por nenhuma

guifa; e ouve defto tam gramde queixume, que nom pode com fua

voomtade que o logo nom deffe a emtemder per alguum modo. E

depois que o comde com elle fallou e fe efpedio e fe foi pêra a pou-

fada, ficou elRei trifle e menemcoriofo, e com torvado geefto to-

mou dobras que tijnha na maão e deitouas per cima dhuum alpem-

der das cafas hu poufava : huum cavalleiro de fua companha veemdo

efto que elRei fazia, diffelhe como forrijmdo, por que deitara affi

aquellas dobras, ca melhor fora dálias a alguuns dos feus a que

preftaffem; e elRei lhe refpondeo dizemdo: «nomcurees diífo, ca

«quem as fêmea as vijmra depois colher» : damdo a entemder, fe

feus anos tam poucos nom forom, que el lhe fezera de boom tal-

lamte guerra, por nom achar eftomçe em elle aiuda nem acolhi-

mento nenhuum. E ouve feu acordo de fe hir a Alboquerque e lei-

xar hi as filhas e todas fuás cargas, e chegamdo ao logar nom o

quiferom em el colher, ante fe lamçarom dentro alguuns dos que

hiam em fua companha. E elRei veemdo como feus feitos hiam

cada vez peor, mandou dizer a elRei de Purtugal feu tio, que pois

lhe outra aiuda fazer nom queria, que lhe emviaffe carta de feguro,

per que podeífe paífar per feu reino; e efto fazia elle temendoffe

do Iffamte Dom Fernamdo de Purtugal, por feer fobrinho da mo-

lher delRei Dom Henrrique, como diífemos. A elRei de Purtugal

prou-
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prougue mujto, e emviou a elle o comdeda(i) Barçellos que ou-

viftes, e Alvoro Perez de Caftro, quefe foflem com elle pello reino.

e o pofeíTem em falvo em Galliza; e elles fe forom pereelle, e co-

meçarom damdar feu caminho, e quamdo chegarom aa Guarda,

imdo alguuns contam, differom elles alli a elRei, que fe quinam

tornar, e nora podiam hir mais com elle, por quamto fe reçeavom

do Iffante Dom Fernamdo, que os emviara ameaçar por hirem afli

em fua companha, e que elRei lhe (2) deu eltomçe féis mil dobras

e duas cintas de prata e dous eftoques, que fe foflem com elle ataa

Galliza: e fe afll aveo por efta guifa, eito foi fimgido que elles dif-

ferom, ca o Iffamte nom tijnha razom de lhes tal coufa mandar di-

zer, pois com leu acordo fora hordenado em confelho que o acom-

panhaífem ataa fora do reino. E dizem que chegarom com elle ataa

Lamego, e mais nom : e aa partida lhe furtou o comde huuma filha

delRei Dom Hemrrique feu irmaão, que elRei levava prefa com-

Ggo, de hidade de quatorze anos, que chamavom Dona Lionor dos

Leooens, por que elRei Dom Pedro por queixume que de feu pa-

dre avia, feemdo efta moça em poder de fua ama, nada de muy

poucos mefes, com gram cruelldade a mandou tomar, e esfaima-

dos leooens (3) que criava ante per huum dia no curral hu anda-

vom, mandou que lha lamçaífem em camifa, e foi afli feito como

el mandou. E os leooens veherom e chegaromífe a ella, e prouve

a Deos que lhe nom fezerom nenhuum nojo, mas afli como fe delia

ouveffem piedade, fe chegavom a ella fem lhe fazerem outro mal.

Foi efto dito a elRei per alguuns feus, e mandoua elRei tirar dalli

e entregar aaquelles que a criavom ; e pofe porem em ella tal guar-

da, que nunca feu padre a pode aver; e levavaa elRei eftomçe

comfigo, e o comde a trouve a elRei de Purtugal, e depois foi era-

tregue a elRei Dom Hemrrique feu padre.

CA-

(1) de T. B. (2) lhes T. (3) os lioeés T.
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CAPITULO XL

Como elT{ei Dom Pedro chegou a Gali\a, e matou ho

arçebifpo de Samtiaguo, c fe foi pêra Imgraterra.

Partio de Lamego elRei de Caftella, afaz defemparado e com

muj pouca gente, ca nom hiam com elle mais que ataa du-

zemtos de cavallo, e chegou a Monte rei, huma villa de Galliza, e

dalli efcrepreveo(i) ao Gronho, e a Soyra, e a Çamora, que tij-

nham fua voz, que fe esforçaífem, ca el lhes acorreria. E fez faber

a elRei de Navarra e ao Príncipe de Galez como era em Galliza,

e queria faber que esforço tijnha em elles: e efperou alli o arçe-

bifpo de Santiaguo, e Dom Fernamdo de Caftro, feu alferez moor,

e adeantado em terra de Leom e das Eíturas, o qual ante defto

vehera a Galiza per feu mandado; e fallou com todolíos prellados

e cavalleiros e efcudeiros e cidades e villas e fortellezas, de guifa

que todos teverom fua voz. E efteverom três domaas avemdo con-

felho fe era melhor hirfe a Çamora e dhi caminho do Gronho,

pois elRei Dom Hemrrique com fuás companhas eftava em Sevi-

lha; ou hirfe a Baiona de Ingraterra, catar feus acorros com o

Príncipe de Galez : e teveífe elRei ante ao confelho da hida de

Ingraterra, que tornar outra vez a feu reino, por que tam pouco

fe fiava nos que tijnham voz por elle, come nos outros que nom

eram da fua parte. E partio de Monte rei, e foi teer o Sam Jo-

ham a Samtiago de Galliza, e alli ouve acordo com os feus de

matar o arçebifpo, e tomarlhe as fortellezas: e onde Dom Sueiro

vijnha feguro a feu mandado dia de Sam Pedro, que lhe mandara

elRei dizer que veheffe ao confelho, emtramdo pella cidade foi

morto aa porta da egreia de Santiago, per Fernam Perez Turri-

chaão, e Gonçallo Gomez Gallinhato, e dous cavalleiros que lhe

mal

(i) efcreveo 7".
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mal quiriam, a que clRei mandara que o mataíTem; e mataram

mais Pêro Alvarez, davam de Santiago, homem muj lctcrado e

bem fifudo, e elRei o olhava de cima da egreia como fe todo eito

fazia : e tomou elRei quamto aver o arçebifpo tijnha no caítello

da rocha, e deu as fortellezas a Dom Fernamdo de Caítro, e fezeo

comde de Traftamara e de Lemos e de Sarria, domde foya feer

comde elRei Dom Hemrrique, fazendolhe do dito comdado moor-

gado pêra fempre, pêra el e pêra todos feus herdeiros lidemamentc

naçidos : e Dom Alvoro Perez feu irmaão, e Andres Sanches de

Grés, que vijnham veer elRei, quamdo fouberom a morte do ar-

cebispo, tornaromfíe pêra fuás terras com medo, e tomarom voz

delRei Dom Hemrrique. ElRei partio dalli, e foiíTe pêra a Crunha,

e naquel logar lhe chegou recado do Príncipe de Guallez, que fe

foífe pêra o fenhorio Dhimgraterra, e que el lhe aiudaria a cobrar

o reino. E partio elRei da Crunha, e levou comfigo vijnte e duas

naaos e huma galee e huuma canraqua, e leixou Dom Fernamdo

de Caítro em Galliza, e cometeolhe todo feu poderio; e elRei hia

na carraqua com fuás filhas todas três e o tefouro todo que con-

figo levava, que eram trimta e féis mil dobras em ouro amoedado,

porque todo outro (i) tefouro leixara na galee que Martinhanes

avia de levar a Tavira, e levava mujtas jóias douro e daliofar e de

pedras de gram vallor. E paífou o mar e chegou a Baiona, omde

fe ia (2) corregemdo feus feitos, de que mais por ora dizer nom

queremos.

CA-

(1) ho outro T. (2) onde hia T. onde feia B.
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CAPITULO XLI

Como etRei Dom Hemrrique chegou a Sevilha, e da

liamça que fe\ com elRei de Purtugal.

* lRei Dom Hemrrique partio de Tolledo, fabendo todo o que

avehera a elRei Dom Pedro em Sevilha, e iííb meefmo em

Purtugal, e como fe fora depois a Galliza; e chegou a Córdova

omde o reçeberom com gram prazer, e dhi levou caminho de Se-

vilha, fabemdo que tijnha voz por elle, omde foi recebido com tam

gram feita, que pero(i) elRei chegou pella manhaã acerca do logar,

paífava de meo dia quamdo emtrou em feu paaço. E partio ElRei

com os feus, e com aquellas companhas que com elle vijnham, em

guifa que todos forom muj contentes, e mandouhos pêra fuás ter-

ras; pêro ficarom com el Moffe Beltram de Claquim, e outros fe-

nhores com alguuns Ingrefes e Bertoões, que eram todos compa-

nhias, ataa mil e quinhemtas lamças; e efteve elRei em Sevilha

quatro mefes, e ante que dalli partiffe, eferepreveo (2) a elRei Dom

Pedro de Purtugal, como queria aver paz e amizade com elle. e

que el emviaria taaes ao eftremo de que fiava por feus procurado-

res, pêra trautarem aveemça antrelles, e que elRei Dom Pedro

mandaífe hi outros que com feus feitos foífem comeordados. E foi

affi de feito que emviou elRei Dom Hemrrique Dom Joham bifpo

de Badalhouce, e Diego Gomez de Tolledo cavalleiro, e elRei de

Purtugal emviou Dom Joham bifpo Devora, e Dom Alvoro Gon-

çalvez prior do efprital; e iuntaromffe todos na ribeira de Caya no

eftremo dos reinos. E alli trautarom pollos ditos Reis que foífem

fiees amigos huum do outro, e ouveífem paz e concórdia, e que el-

Rei de Caftella trabalhaífe a todo feu poder, que elRei Daragom

foífe amigo delRei de Purtugal pela guifa que o elle era (3), e que

el-

(1) que porque T (2) efereveo T. (3) que o era B.
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elRei Daragom leixaffe vijr pêra Purtugal a Ilíante Dona Maria,

filha do dito Rei Dom Pedro, molher que fora do ItFamte Dom Fer-

namdo marques de Tortofa, com todo o leu, ou viver na terra qual

cila ante quifeffe; e louvarom e aprovaram as aveenças que em ou-

tro tempo forom feitas em Agreda. antre elRei Dom Fernamdo e

elRei Dom Denis léus avoos. Outro li Mafomede Rei de Grada

trautou logo amizade com elPei Dom Hemrrique, e ficou por leu

amigo. E partio elRei de Sevilha, e foiffe a Galliza, e cercou em

Lugo Dom Fernando de Caítro, que tijnha voz delRei Dom Pedro.

e nom o pode tornar; e preiteiou com elRei, que fe lhe elRei Dom
Pedro nom acorrelTe ataa çinquo mefes, que leixaffe o reino e lhe

emtregaffe todallas fortellezas, e fe quifeffe ficar em fua merçee,

que lhe deífe a villa de Caítro Exarez, domde leu linhagem fe cha-

mava de Caítro, e elle comde depois que lha elRei Dom Pedro

dera, e que cm elle tempo nom fe fezeffe guerra dhuma parte aa

outra, a qual coula lhe Dom Fernamdo muj mal teve. A elRei Dom
Hemrrique prougue deito, e tornouíie pêra Burgos, e alli hordenou

cortes, nas quaaes forom iuntos os moores do reino; e certos da

vijmda que elRei Dom Pedro queria fazer, lhe foi prometida aiuda

pêra delpela da guerra, e offereçidos os corpos a leu ferviço, como

bem podia veer; e elRei em tanto mandava por gentes que lhe cada

dia vijnham, com que partia grandemente, e lhe fazia mujta honrra.

E por que todos feitos (1) deites Reis ambos mas (2) nom aveo em

tempo delRei Dom Pedro de Purtugal, ceifaremos de mais dizer

delles, e em quamto elles juntam luas gentes pêra a batalha que

depois ouvirees, comtaremos nos outras coufas, fegumdo requere

a hordenança delta obra : mas amte que as digamos, ouvij iíto que

achamos eferipto, a laber, que feria quimta vijmte e dous dias do

mez doutubro delta prefente era de Çefar de mil e quatro çemtos

e quatro annos, foi feito huum movimento no çeeo des a mea noite

P e -

(i) e porque dos leitos T. (2) mais T. B.
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pêra adeante, o qual foi per efta guifa : correrom todallas eftrellas

do levamte pêra o poemte, e depois que todas forom jumtas, co-

meçaram de correr huumas ca e outras la ; des i leixaromffe eftal-

lar do çeeo tantas e tam efpeffas, que depois que forom baixas no

aar, pareciam gramdes fogueiras, e que o çeeo e o aar ardia, e que

a terra quiria arder; e o çeeo parecia partido por mujtas partes alli

omde eftrellas nom eftavom, e nom havia homem que efto viffe,

que nam foffe fortemente efpamtado ; e era tamanho o medo, que

quamtos efto vijam todos cuidavam de feerem mortos, duramdo

efto per muj grande efpaço : e efto efcreprevemos ( i) por nom aver-

des por nova coufa quamdo outra tal acomteçer, des i por renem-

bramça das maravilhas que Deos faz.

CAPITULO XLII

Como elRei de Purtugal emviou feus embaixadores a casa

do Príncipe de Galle\, por fe de/culpar do que

elRei Dom Pedro di\ia.

AGram menencoria que levou elRei Dom Pedro (2) do maao

gafalhado que em Purtugal achara, lhe fez que aas vezes

nom podia, em fallamdo, que o nom deffe a emtender com fanha

;

e alguumas oras eftamdo com o Príncipe prefente mujtos, fazia

queixume do maao acolhimento que achara em feu tio elRei(3),

efperamdo dei receber o comtrairo, dizemdo que o nom avia tanto

pollo feu. como das Iffamtes fuás filhas, as quaaes lhe devera da-

gafalhar e receber em fua encomenda: e fallando em ello mujto lar-

gamente, moftrava em ifto geitos e fembrante que de o vimgar tij-

nha gram defeio. E foi efto affi fallado e per taaes pallavras, que

nom mingou quem o efereprever a elRei de Purtugal, o qual co-

nheçemdo fua perverfa comdiçom, c preveemdo o que avijnr po-

dia,

(1) escrevemos T. (2) D. Pedro de Cafteela T. (3) elRei de Por-

tugal T.
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dia, hordenou de fe emviar defculpar, prefemte o Principe, mof-

trando que a culpa nom fora em elle, afíi em feu recebimento, come

em agafalhar fuás filhas; e mandou alia o bifpo Devora, e Gomez

Louremço do Avelaal, os quaaes chegarom a Gafconha, homde

elRei e o Principe por eftomçe eftavom. Elles alli, hordenou o Prín-

cipe o dia e ora pêra dizerem fua embaxada ; a qual prepofta an-

telle, feemdo elRei prefemte, começarom de comtar pello meudo

todo o que em Purtugal diziam alguuns de que fe elRei Dom Pe-

dro agravava, fazendo queixume delRei leu tio, e que elles eram

alli vijmdos pêra o moftrarem fem culpa, como a fua merçee bem

podia veer. ElRei de Caftella refpomdeo a eito dizemdo, que afíi

era como elles diziam, que el fe femtia por muj agravado delle,

pollo nom receber em feu reino e lhe dar acolhimento como era

razom, feemdo leu tio irmaão de lua madre; e que moor menenco-

ria avia nom dar gafalhado aas Iffantes fuás filhas, que da afpe-

reza que comtra elle moftrara, por que fe as elRei leu tio tomara e

lhas tevera em fa terra guardadas com alguuns averes que elle le-

vava, omde era certo que eftariam feguras, que el ficara defempa-

chado delias, e eftomçe tornara a recobrar feu reino : dizemdo que

mujtos fe alçarom comtreelle que o nom fezerom, fe o virom pre-

semte, mas pollo empacho que tijnha das lilhas, que lhe comvehera

de fogir com ellas, nom tcemdo logar feguro homde as leixalfe; por

que aaquel tempo que as leixar quifera em alguum calfello de fua

terra, em nenhuum avia tanta feuza per que oufaffe de o fazer. So-

brefto correrom tantas pallavras antre ElRei Dom Pedro e os em-

baxadores, ataa que pedirom por merçee ao Principe que fezeífe

pregunta a elRei, fe aaquel tempo que el efcreprevera (1) a feu tio

que era em leu reino, fe lhe fezera faber per la carta, que lhe qui-

ria leixar fuás filhas e o tefouro que comligo trazia, fegumdo el

razoava prefemtelle ; e o Principe lho preguntou eftomçe, e el diffe

que

1 1) efcrevera T.
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que nom emmentara nenhuuma coufa das rilhas, nem do aver que

levava comfigo : «pois, diíTe o Príncipe, nem voíTo tio nom era ade-

vinha do que vos tijnhees na voomtade». Eftomçe fezerom recon-

tamento ao Príncipe das aiudas que de Purtugal recebera, afíi per

mar come per terra, e como todollos fenhores e fidallgos que alia

forom, veherom dei e dos feus muj mal contentes e eícamdaliiza-

dos, e que efta fora huuma das razoões, por que o elRei leu tio

nom quizera teer em lua terra, por fe nom levantarem antre huuns

e os outros bamdos e arroidos e mortes. Razoarom tanto ataa que

fe emfadarom, e o Príncipe conheçemdo de razom diffe, que o nom

avia por culpado como ante; e na parte da naao e averes, que lhe

elRei de Purtugal emviava dizer que em Ingraterra eram reteudos

contra razom, que elle os faria logo defembargar, come feu amigo

que era e quiria feer; c alii o fez de feito que em breves dias fo-

rom defpachados.

CAPITULO XLIII

Como Dom Joham, fillm delRei Dom Pedro de Purtugal,

foi feito meejlre Dai'is.

Vos ouviftes no primeiro capitólio defta eftoria, como depois da

morte de Dona Enes, elRei feemdo Iffamte, numea mais quis

cafar, nem depois que reinou quis receber molher, mas ouve huum

filho dhuuma dona, a que chamarom Dom Joham. Deite moço deu

elRei carrego a Dom Nuno Freire, meeftre de Chriftus, que o cria-

va e tijnha em feu poder, e que criamdoo, el afii feemdo em hi-

dade ataa lete anos, veoffe a finar o meeftre Davis Dom Martim

do Avelai. O meeftre de Chriftus como ifto foube, foifie logo a el-

Rei Dom Pedro, que eftomçe poufava na Chamufca, e pediolhe

aquel meeftrado pêra o dito feu filho, que levava em íua compa-

nha, e elRei foi muj ledo do requerimento, e mujto mais ledo de

lho outorgar. Emtom tomou o moço o meeftre nos braços, e teem-

doo
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doo em elles, lhe cimgeo elRei a efpada e ho armou cavalleiro, e

beijouho na boca lamçamdolhe a beemçom, dizendo que Deos o

aen (Te de bem em melhor, e lhe deíTe tanta homrra em feitos

de cavallaria, como dera a feus avoos; a qual beemçom foi em el

bem comprida, como adeamte ouvirees. E diíTe eftomçe elRei com-

tra o meeftre: «Tenha efte moço ifto por agora, ca fei que mais

«alto hade montar, le efte he o meu filho Joane de que me a mim

«alguumas vezes fallarom, como quer que eu quiria ante que fe

«compriffem(i) no Iffamte Dom Joham meu filho que neelle; ca

«a mjm differom que eu tenho huum filho Joanne, que ade mon-

dar mujto alto, e per que o reino de Purtugal adaver muj gramde

«homra. E por que eu nom fei qual deites Johanes hade feer, nem

«o podem faber em certo, eu aazarei (2) como fempre acompa-

«nhem ambos elles meus filhos, pois que ambos fom de huum

«nome, e efcolha Deos huum delles pêra efto, qual fua merece for.

«Como quer que muito me fofpeita avoontade que efte hade feer

«e outro ncnhuum nom, por que eu fonhava huuma noite o mais

«eftranho fonho que vos viftes: a mim parecia em dormimdo, que

«eu vija todo Portugal arder em fogo, de guifa que todo o reino

«parecia huuma fagueira; e eftamdo affi efpamtado veemdo tal

«coufa, vijnha efte meu filho Johanne com huuma vara na maão,

«e com ella apagava aquelle fogo todo. E eu comtei efto a al-

«guuns(3) que razom tem dentemder em taaes coufas, e differom-

«me que nom podia feer, falvo que alguuns gramdes feitos lhe

«aviam de fahir damtre as maãos». Hora afli aveho depois, como

dizemos, que efto feito, tornouffe o meeftre de Chriftus pêra a villa,

e mandou feu recado aos comendadores da hordem Davis que ve-

heffem logo alli, pêra haver de fallar com elles coufas que eram de

ferviço de Deos e prol de fua hordem; e efto fazia o dito meeftre

por quamto a hordem Davis e a de Chriftus fom ambas da hordem

de

(1) coomprilíe T. B. (2) mandarey T. (3) a algumas pellbas T.
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de Sam Beemto; os quaaes per íuas cartas e requerimento veerom

logo aaquel logar. O meeftre fallou emtom com o comendador

moor, e com Fernam Soarez, e Vaaíco Perez, todo o que era

voomtadc delRei, des i emtrou com elles em cabidoo, fegumdo

cortume de fua hordem, e o comendador propôs ao meeftre em

nome feu e dos comendadores, dizemdo que el bem fabia como

feu fenhor o meeftre Davis Dom Martim do Avellal era finado, e

que elles nom tijnham meeftre que os ouvefle de reger como com-

pria a ferviço de Deos, fegumdo fua hordem mandava, nem em-

temdiam de emleger outro, fe nom aquel que lhes el deffe; e que

pois elle era de fua regra e o fazer podia, que lhe pediam por

merçee, que por ferviço de Deos e bem da dita hordem, lhes desse

meeftre que os ouvefle de reger fegumdo fua regra mandava. O

meeftre refpomdeo, que diziam muj bem come boons cavalleiros

e bem fifudos, e por que elle era theudo de fazer e requerer toda

coufa que fofle ferviço de Deus e prol de fua hordem, que porem

queria tomar carrego de lhes dar meeftre que os ouvefle de reger

fegumdo fua regra mandava, e que pêra feer feu meeftre, lhes

dava Dom Joham, filho delRei Dom Pedro, que elle criava, que

emtemdia que era tal fenhor que os regeria como compria a fer-

viço de Deos e prol de fua hordem. O comendador moor e os ou-

tros difíerom eftomçe, que lhe tijnham em gramde merçee de lhes

dar tam homrrado fenhor por feu meeftre ; e logo o dito Dom Jo-

ham foi chamado, e foromlhe tirados os vertidos fagraaes, e lançado

o avito da ordem Davis; e como lhe foi vertido, o comendador

moor e os outros lhe beijarom a maao por feu meeftre e fenhor;

e eito afli feito, foi el levado pêra a hordem Davis domde era

meeftre, e alli fe criou alguuns anos, ataa que veo a tempo que co-

meçou (i) de florecer em manhas c bomdades e autos de cavalla-

ria fegumdo a eftoria adeamte dirá, contamdo cada huumas em

feu

(i) ataa que começou B.
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feu logar. E íe alguuns quiferem dizer que os poucos anos de fua

hidade e nom legitima naçença embargavom de poder (i) fer

meeírre. a taacs fe refponde, que o papa defpenfou com elle, que

poíto que prouvehudo foffe ante do tempo e nado de nom legitimo

matrimonio, que feus boons cuítumes, e homrrolb proveito que dei

vijnha aa hordem, corregia todo eito, e que o confirmava em elle.

CAPITULO XLIV

Como foi trelladada Dona Enes pêra o moejleiro

Dalcobaca, e da morte delRei Dom Pedro.

Por que femelhante amor, qual elRei Dom Pedro ouve a Dona

Enes, raramente he achado em alguuma peffoa, porem diífe-

rom os antijgos que nenhuum he tam verdadeiramente achado,

como aquel cuja morte nom tira da memoria o gramde efpaço do

tempo. E fe alguum diíTer que mujtos forom ja que tanto e mais

que el amarom, alii como Adriana e Dido, e outras (2) que nom

nomeamos, fegumdo fe lee em fuás epiítolas, refpomdeífe que nom

falíamos em amores compoítos, os quaaés alguuns autores abafta-

dos de eloquemcia, e íioreçentes em bem ditar (3), hordenarom

fegumdo lhes prougue, dizemdo em nome de taaes peflbas. razooes

que numca nenhuuma delias cuidou; mas falíamos daquelles amo-

res que fe contam e lêem nas eftorias, que feu fumdamento teem

fobre verdade. Eíte verdadeiro amor ouve elRei Dom Pedro a Dona

Enes como fe delia namorou, feemdo cafado e aimda Iffamte, de

guifa que pêro dela no começo perdeffe viíta e falia, feemdo alom-

gado, como ouviftes, que he o principal aazo de fe perder o amor.

numca ceifava de lhe emviar recados, como em feu logar teemdes

ouvido. Quanto depois trabalhou polia aver, e o que fez por fua

mor-

fi) de não poder T. (2) afy como a Dyana, a Dydo, e outras T.

(?> em ditar T.
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morte, e quaaes juftiças naquelles que em ella forom culpados,

himdo contra leu juramento, bem he teítimunho do que nos dize-

mos. E feemdo nembrado de(i) homrrar léus offos, pois lhe ja

mais fazer nom podia, mandou fazer huum muimento dalva pe-

dra, todo muj ibtillmente obrado, poemdo emlevada fobre a cam-

pãa de cima a imagem delia com coroa na cabeça, como fe fora

Rainha; e efte muimento mandou poer no moefteiro Dalcobaça,

nom aa emtrada hu jazem os Reis, mas demtro na egreia ha maão

dereita, acerca da capella moor. E fez trazer o feu corpo do mof-

teiro de Samta Clara de Coimbra, hu jazia, ho mais homrrada-

mente que fe fazer pode, ca ella vijnha em huumas andes, mujto

bem corregidas pêra tal tempo, as quaaes tragiam gramdes caval-

leiros, acompanhadas de gramdes fidalgos, e mujta outra gente, e

donas, e domzellas, e mujta creelezia. Pelo caminho eftavom muj-

tos homeens com círios nas maãos, de tal guifa hordenados, que

fempre o feu corpo foi per todo o caminho per antre çirios açe-

fos ; e affi chegarom ataa o dito moefteiro, que eram dalli dezaífete

legoas, omde com mujtas miífas e gram folenidade foi pofto(2j em

aquel mujmento: e foi efta a mais homrrada trelladaçom, que ataa

quel tempo em Purtugal fora vifta. Semelhávelmente mandou el-

Rei fazer outro tal mujmento e tam bem obrado pêra li, e fezeo

poer acerca do feu delia, pêra quamdo fe aqueeçeffe de morrer o

deitarem em elle. E eftamdo el em Eftremoz, adoeçeo de fua pof-

tumeira door, e jazemdo doemte, nembrouffe como depois da

morte Dalvoro Gomçallvez e Pêro Coelho, el fora certo, que Diego

Lopes Pachequo nom fora em culpa da morte de Dona Enes, e

perdohoulhe todo queixume que dei avia, e mandou que lhe em-

tregaífem todos feus beens ; e affi o fez depois elRei Dom Fer-

namdo íeu filho, que lhos mandou emtregar todos, e lhe alçou a

femtemça que elRei feu padre comtra elle paífara, quamto com

de

i ) de lhe T. (2) foy pofto feu corpo T.
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dcreito pode. E mandou elRei em leu teítamenlo, que lhe tevelTem

em cada huum ano pêra fempre no dito morteiro féis capellaaens,

que cantaflem por el e lhe diífeflem cada dia huuma mifla ofi-

ciada, e fahirem fobrel(i) com cruz e augua beemta(2): e elRei

Dom Fernamdo feu filho, por fe eito (3) melhor comprir e fe can-

tarem as ditas miflas, deu depois ao dito moefteiro cm doaçom

por fempre o logar que chamam as Paredes, termo de Leirea, com

todallas rendas e fenhorio que em el avia. E leixou elRei Dom Pe-

dro em feu teítamento certos legados, a faber, aa Iftamte Dona

Beatriz fua filha pêra cafamento cem mil livras; e ao Iftamte Dom
Joham feu filho vijmte mil livras; e ao Iftamte Dom Denis outras

vijnte mil; e affi a outras peífoas. E morreo elRei Dom Pedro

huuma fegumda feira de madurgada, dezoito dias de janeiro da era

de mil e quatro çemtos e cimquo anos, avemdo dez annos e fete

meles e vijmte dias que reinava, e quaremta e fete anos e nove

mefes e oito dias de fua hidade, e mandouffe levar aaquel moef-

teiro que diffemos, e lamçar em feu mujmento, que efta jumto com

o de Dona Enes. E por quamto o Iffamte Dom Fernamdo feu pri-

mogénito filho nom era eftomçe hi, foi elRei deteudo e nom levado

logo, ataa que o Iftamte veo, e aa quarta feira foi pofto no muj-

mento. E diziam as gentes, que taaes dez annos numea ouve em

Purtugal, como eftes que reinara elRei Dom Pedro.

TA-

(i) fobreella T. (2) cantaflem cada dia húa miffa otfiçiada, e fairem

fobrel com cruz e agua benta B. (3) por eito T. B.
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Reinou ho Iffamte Dom Fernamdo, primogénito filho delRei

Dom Pedro, depois de lua morte, avemdo emtom de fua hi-

dade vijmte e dous anos e lete meles e dezoito dias: mancebo val-

lemte, ledo, e namorado, amador de molheres, e achegador a ellas.

Avia bem comporto corpo e de razoada altura, fremofo em parecer

e muito viftofo; tal que eftando acerca de muitos homeens, poíio

que conhecido nom foffe, logo o julgariam (i) por Rei dos outros.

Foi gram criador de lidallgos, e muito companheiro com elles; e

era tam amaviofo (2) de todollos que com elle viviam, que nom

chorava menos por huum feu efeudeiro quamdo morria, come fe

fofie feu filho. De nenhuum a que bem quifeffe podia creer mal

que lhe delle fofie dito, mas amava el e todas fuás coufas muito

de voontade. Era cavallgamte, e torneador, grande juftador, e

lamçador atavollado. Era mujto braçeiro, que nom achava ho-

mem que o mais foffe ; cortava mujto com huuma efpada, e re-

meífava bem a cavallo. Amava juftiça, e era preftador, e graado

mujto liberal a todos, e gramde agafalhador dos eftramgeiros. Fez

mujtas doaçoões de terras aos fidallgos de feu reino, tantas e muj-

tas mais que nenhuum Rei que antelle foffe. Amou mujto feu po-

boo, e trabalhava de o bem reger; e todallas coufas que por feu

ferviço e defenfom do reino mandava fazer, todas eram fundadas

em

(1) o julgavaão T. (2) mavyollo T.
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em boa razom e mujto juitamente hordenadas. Dcsfalleçeo efto

quando começou a guerra, e naçeo outro mundo novo mujto con-

trairo ao primeiro, paliados os folgados anos do tempo que rei-

nou feu padre ; e veherom depois dobradas triftezas com que muj-

tos chorarom fuás defaventuradas mizquimdades: fe fe contemtara

viver em paz, abaftado de fuás remdas, com gramdes e largos the-

fouros que lhe de feus avoos ficarom, nenhuum no mundo vivera

mais ledo, nem gaitara feus dias em tanto prazer: mas per vemtura

nom era hordenado de cima. Era ajmda elRei Dom Fernamdo

mujto caçador e monteiro, em guifa que nenhuum tempo aazado

pêra ello leixava que o nom hufaífe. A hordenamça como el partia

o ano em taaes defemfadamentos, contado todo pelo meudo feria

longo douvir; ca el mandava chamar todos feus monteiros, no

tempo pêra ello perteemçente, e nom fe partiam de fua cafa ataa

que os falcoões fahiam da muda, e emtom defembargados hiamífe

pêra hu viviam, e vijnham os falcoeiros, e outros que de fazer

aves tijnham cuidado. Elle trazia quaremta e cimquo falcoeiros

de beíta, afora outros de pee e moços de caça, e dizia que nom

avia de follguar ataa que poboaífe em Santarém huuma rua, em

que ouveífe çem falcoeiros. Quamdo mandava fora da terra por

aves, nom lhe tragiam menos de çimquoemta antre açores e fal-

coões nevris e girofalcos, todos primas. Com elle amdavom mou-

ros que aprazavom garças e outras aves, e eftes nadavom os pee-

gos e apahues, fe os falcoões cahiam em elles. Quamdo elRei hia

aa caça, todallas maneiras daves e caães, que fe cuidar podem

pêra tal defemfadamento, todas hiam em fa companha; em guifa

que nenhuuma ave gramde nem pequena fe levamtar podia, poíto

que foífe grou e abetarda, ataa o pardal e pequena follofa, que

ante que luas ligeiras penas a podeífem poer em falvo, primeiro

era prefa do leu comtrairo: nem as íimprefes poombas, que a nem

huum fazem empeeçimento, em femelhante cafo nom eram ifem-

• tas
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tas de léus inmijgos. Pêra coelhos, rapofas, e lebres c outras fe-

melhantes falvajeens montefes levava eIRei tantos caães de feguir

luas peegadas e cheiro, que nenhuuma arte nem multidoem de

covas lhe preítar podia que logo nom foffem tomadas. E porem

nunca eIRei hia vez alguuma aa caça, que fempre em ella nom

houveffe gramde fabor e defemfadamento. Efte Rei Dom Fernam-

do começou de reinar o mais rico Rei que em Purtugal foi ataa o

leu tempo : ca elle achou grandes tefouros que leu padre e avoos

guardarom, em guifa que soomente na torre do aver do caflello

de Lixboa forom achadas oito çemtas mil peças douro, e quatro

çemtos mil marcos de prata, afora moedas e outras coufas de

gramde vallor que hi eftavom, e mais todo ho outro aver em

gramde camtidade que em certos logares pollo reino era poíto.

Aalem deito avia eIRei em cada huum ano de léus dereitos reaaes

oito çemtas mil livras, que eram duzemtas mil dobras, afora as

remdas da alfamdega de Lixboa e do Porto, das quaaes eIRei avia

tanto que aadur he ora de creer : ca ante que el neinafle, foi achado

que huuns anos por outros a alfamdega de Lixboa remdia de

trimta e çimquo mil ataa quaremta mil dobras, afora alguumas

outras coufas que a lua dizima perteeçem. E nom vos maraviíhees

deito e de feer mujto mais, ca os Reis damtelle tijnham tal geito

com o poboo, fimtimdoo por feu ferviço e proveito, que era per

força feerem todos ricos, e os Reis haverem gramdes e groíias rem-

das; ca elles empreftavom fobre fiamça dinheiros aos que carre-

gar quinam, e aviam dizima duas vezes no ano do retorno que

lhe vijnha; e vifto o que cada huum gaanhava, do gaanho leixava

logo a dizima em começo de pago ; e affi nom fentimdo pagavom

pouco e pouco, e elles ficavom ricos, e eIRei avia todo o feu. Avia

outro fi mais em Lixboa eftantes de muitas terras nom em huuma

foo cafa, mas mujtas cafas de huma naçom, affi como Genoefes,

e Prazentijns, e Lombardos, e Catellaães Daragom. e de Maior-

§ua,
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gua, e de Millam, que chamavom Millanefes, e Corcijns, e Bizcai-

nhos, e affi doutras naçoões, a que os Reis davom privillegios e

liberdades, fentimdoo por leu ferviço e proveito: e eftes faziam

vijni-j e emviavom do reino gramdes e groffas mercadarias, em

guita que afora as outras coufas de que em effa cidade abaftada-

mente carregar podiam, Ibomente de vinhos foi huum ano achado

que fc carregarom doze mil tonees, afora os que levarom depois

os navios na fegumda carregaçom de março. E por tanto vijnham

de defvairadas partes mujtos navios a ella, em guifa que com

aquelles que vijnham de fora, e com os que no reino havia, jaziam

mujtas vezes ante a cidade quatro centos e quinhemtos navios de

carregaçom : e eftavom aa carrega no rio de Sacavém e aa ponta

do Montijo da parte de ribatejo fefemta e fateemta navios em

cada logar, carregando de sal e de vinhos ; e por a gramde efpef-

fura de mujtos navios que affi jaziam ante a cidade, como dize-

mos, hiam ante as barcas Dalmadaa aportar a Samtos, que he

huum grande efpaço da cidade, nora podemdo marear perantrel-

les. E receando os vizinhos de Lixboa, que aimda emtom nora

era cercada, que gentes de defvairadas mefturas e tantas podiam

fazer alguuns dampnos e roubos na cidade, hordenarom que cada

noite certos homeens de pee e de cavallo guardaffem as ruas,

quamdo taaes navios jaziam antella. EIRei Dom Fernamdo nom

comprava pêra carregar nenhuuma daquellas coufas que os mer-

cadores compram, e per que tem feu coítume de viver, falvo

aquellas que havia de feus dereitos reaaes. E fe alguuns mercado-

res quiriam tomar carrego de lhe trager de fora de feus reinos as

coufas que mefter avia pêra fuás taraçenas, nom carregava nenhu-

ma coufa delias, dizemdo que feu talante era, que os mercadores

de fua terra foffem ricos e abaftados, e nom lhe fazer coufa que

foífe em feu periuizo, e deçimento de fua homrra. E por tanto

mandava que nenhuuns eftantes eftrangeiros nom compraífem per

fi
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li nem per outrem fora da cidade de Lixboa nenhuum aver de

pefo, nem comeíinho, falvo pêra leu mantijmento, afora vinhos e

ímita e íal: mas nos portos da cidade podiam comprar foltamente

pêra carregar quaaes quer mercadarias. Nenhuuns fenhores, nem

fidalgos, nem crerigos, nem outras peffoas poderofas comíemtia

que compraffem nem huumas mercadarias pêra revemder, por

quamto tiravom a vivenda aos mercadores de fua terra; dizemdo

que contra razom parecia que taaes peffoas hufaffem dautos a elles

pouco perteeçemtes, moormente pois per dereito lhes era defeío

;

falvo que compraffem aquello que lhes comprifíe pêra feu mantij-

mento e guarnimento de luas cafas. E por que Lixboa he grande

cidade de mujtas e defvairadas gentes, e feer purgada de furtos e

roubos, e doutros malefícios que neella faziam, os quaaes prefu-

miam que eram feitos per homeens que nom viviam com fenhores,

nem ham beens nem remdas nem outros mefteres, e jogam e gaf-

tom em gramde avomdança
;
porem mandava elle que em cada

huuma freeguefia ouveffe dous homeens boons, que cada mes em-

quereffem e foubeffem que vivemda faziam os que moravom em

ella, e os que fe com elles colhiam de que fama eram; e fe acha-

vom alguuns que nom hufavom como deviam, faziamno faber em

fegredo a Eftevam Vaafquez e a Afonfo Furtado feus efeudeiros,

a que defto tijnha dado carrego, e elles os mandavom premder

per feus homeens, e entregavom aa juftiça por fe fazer delles com-

primento de dereito (1); dizemdo que fua voomtade era que pef-

foas que mefter nom ouveffem, nom (2) viveffem com fenhores

comtinuadamente, que taaes como eftes nom moraffem nas villas

e logares de feu fenhorio; e que pois elle era theudo de m?nt.eer

feus poboos em dereito e juftiça, que reçebemdo elles dampno e

fem razom, e el hi nom tornaffe, que daria a Deos dello grave

comta. Nom comfemtia que nenhuum fenhor nem fidallgo nem

ou-

(1) por fe fazer dello comprimento de juftiça e dereyto T. (2) nem B.
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outra peffoa coutaflfe em bairro em que poufaffe nenhuum malfei-

tor, mas mandava que os premdeíTem demtro nos bairros hu fe

coutavom(i) poemdo gramdes penas aaquelles que os defender

quifeffem. Fidallgo nenhuum nem outra peffoa mandava que nora

poufaffe (2) em Lixboa quamdo el hi nom foffe, falvo com aquelles

que quifeffem teer cafas e eftallageens por poufadias, aos quaaes

mandava que paguaffem por as poufadas rafoados preços; e man-

dava aas juftiças que lhos fezeffem pagar, por que fua voomtade

era que nom poufaffem per outra guifa, pofto que bairros hi tevef-

lem. E pêra fe eílo melhor fazer, mandou que todollos bifpos e

meeftres e comendadores, e quaaes quer outras peffoas a que ou-

veffem de dar poufadas de poufemtadaria, que teveffem cafas nas

villas e logares de feu fenhorio, que as corregeffem todas ataa

certo tempo, de guifa que podeffem em ellas poufar; e que fofíem

logo requeridos feus donos delias, e feus procuradores, que as

corregeffem: e fe os fenhores delias ou feus procuradores foffem a

ello negligentes, mandava aos juizes que dos feus beens deffem

mantijmento a taaes que as fezeffe correger ; e fe os juizes poinham

em ello tardança, mandava ao corregedor da comarca que pellos

beens dos juizes os fezeffe correger; e fe o corregedor era negli-

gente, mandava elRei que fe corregeffem pellos beens do correge-

dor: e deita guifa eram todos aguçofos a poer em obra o que el-

Rei mandava, e os poderofos tijnham cafas em que poufaffem, re-

levamdo o poboo de mujta fem razom que ante deito padeçião.

Mujtas hórdenaçoões outras fez e mandou comprir por boom re-

gimento e prol do feu poboo efte nobre Rei Dom Fernamdo, que

razoadas todas per meudo fariam tam gramde trautado, qual aqui

nom compre de feer fcripto.

CA-

^i) hu efteveílem T. (2) poufalfem T.



D'ELREI D. FERNANDO 129

CAPITULO I

Como elRci Daragom e elRei Dom Hemrrique trau-

tarom fitas aveemças com elRei Dom
Fernamdo.

Leixamdo eftas coufas que diffemos, que fe em outro logar

também dizer nom podem, e tornamdo ao começo do rei-

nado deite Rei Dom Fernamdo, devees de faber que partimdo el

daquel moefteiro omde leu padre fora tragido, e el levantado por

Rei, veoffe a huum caftello que chamam Porto de moos, omde ef-

teve alguuns dias ; e affi como fe el efperaffe nova e gramde guerra

com alguum Rei feu vizinho, mandou logo per todo feu reino que

foubeffem parte quaees poderiam teer cavallos e armas, e feer

beefteiros e homeens de pee. E iffo meefmo fez veer os caftellos de

que guifa eftavom, e mandouhos repairar de muros e torres e ca-

vas darredor, e poços e çifternas omde compriam; e aas portas

paredes traveffas e pontes levadiças e cadafaifes, e forneçellos dar-

mas e cubas e doutras vafilhas, fegumdo os logares homde cada

huuns eram. E deu difio carrego aos corregedores das comarcas, e

aos feus almoxarifes mandou fazer toda a defpèza. Dalli partio el-

Rei, e veoffe a Santarém ; e no mes de março eftamdo el em Alca-

nhaães termo deffe logar, chegarom meffegeiros delRei Daragom,

a faber, Monffe Alfonfo de Crafto novo, e Frei Guilherme, meeftre

em theollogia, da ordem dos preegadores; os quaaes vijnham pêra

trautar paz e amizade antre elRei Daragom feu fenhor e o dito

Rei Dom Fernando. E foi affi que fallando Monffe Alffonffo so-

brefto a elRei, propôs antelle os gramdes e afijnados divedos que

antre os Reis Daragom e de Purtugal de lomgos tempos ouvera;

por a qual razom com outras mujtas boas, que a feu propolito

trou-
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trouve, veo a comcludir, que voontade era delRei leu fenhor aver

com elle boa e firme paz pêra fempre, e feer leu verdadeiro amigo

e de léus filhos e reinos e gentes a elle fobieitos : a elRei prouve de

lua embaxada, e deu lhe boa e graciofa repoíta; e firmarom fuás

aveemças o mais firme que fe fazer pode, que foliem ambos fiell-

mente amigos, fem outra ajuda nem preftança que fe prometeffem

fazer contra alguum outro reino nem fenhorio, pofto que guerra

acomteçeffe de aver com elle. Semelhavelmente em efla fazom hor-

denou elRei de Caftella demviar a el feu certo recado, pêra aver

com el paz e amizade ; e eftamdo em Burgos fez feu procurador

Diego Lopez Pacheco, que em fua merçee eftomçe vivia, pêra

vijnr trautar efla aveemça: e nom feemdo aimda os embaxadores

delRei Daragom partidos daquel logar Dalcanhaães, chegou Diego

Lopez Pacheco; e devifado o dia pêra fallar a elRei lbbre aquello

por que vijnha, propôs antelle dizemdo affi. «Senhor, elRei Dom
«Hemrrique de Caftella, meu fenhor, me emvia a vos com fua

«meffagem, como aquel que defeia aver boa paz e amorio com-

«vofco, e fer voffo verdadeiro amigo fem nenhuum engano: e po-

«rem ante que eu diga nenhuuma coufa das por que a vos fom

«emviado, vos peço por merçee que praza a voffa gramde alteza

«de me dizerdes declaradamente que voomtade teendes em aver

«paz e amor com elle, pêra eu com a merçee de Deos e voíTa di-

«zer aquello que me he mandado, e tornar a el com tal repoftta

«qual compre de fe dar amtre tam nobres Reis como vos fooes, e

«que am amtre fi tam gramdes e affijnados divedos.» A eftas ra-

zoões refpomdeo elRei dizemdo: «que el bem fabia e era certo

«dos gramdes e eftremados divedos affi de linhagem, come de

«boons e compridos merecimentos, que antrelles fempre ouvera

«come irmaãos e amigos, os quaaes prazemdo a Deos el tijnha em

«voomtade levar adeamte com boa e aguifada razom : e pois que

«Deos emcomendara paz e amor antre os homeens, eftremada-

« mente
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«mente (i) antre os Reis mais que outros nenhuuns, por feus rei-

«nos feerem guardados de perigoos; que cl por eito e por o logar

«que de Deos tijnha fobre a terra, qual fua merçee fora de lho dar,

«des i pollos gramdes divedos que amtre os Reis de Purtugal e de

«Caftella fempre ouvera feerem acreçemtados mais cada vez, que

«a el prazia de feer feu verdadeiro amigo, e aver com el paz, e

«boom amorio; e que porem el diireíTe fobre todo o que lhe era

«mandado, e razoado pareceífe de dizer». Emtom firmarom fuás

amizades e pofturas, quaaes antre elRei Dom Pedro feu padre e

elRei Dom Hemrrique de Caftella ante deito forom firmadas: e fei-

tas fcripturas fobrello, quegemdas (2) virom que compria, partioífe

Diego Lopez, e foiífe feu caminho : e dizem que delta vez fallou

Diego Lopez a elRei como fe quiria vijnr pêra lua mercee.

CAPITULO II

Das preite/ias que elRei Dom Hemrrique fc{ com

elRei de Navarra

Comvem que sigamos os feitos delRei Dom Pedro de Caftella

com feu irmaão elRei Dom Hemrrique, no ponto que leixa-

mos de fallar delles, e eito por de todo averdes huum breve conhe-

cimento, e a hordenamça de noífa obra nom defvairar do feu pri-

meiro começo ; moormente pois delRei Dom Fernamdo nenhuuma

coufa teemos que comtar ataa morte deite Rei (3) Dom Pedro. E

porem devees de faber, que feita elta liamça com elRei Dom Fer-

namdo de Portugal, e feemdo certo elRei Dom Hemrrique das

muitas gentes que o Príncipe de Gallez jumtava pêra vijnr com el-

Rei Dom Pedro, e como nom tijnham outro paífo tam boom como

pollos portos de Roçavalles (4), que fom no reino de Navarra, e eito

com-

(1) e estremadamente T. (2) quejamdas T. (3) atee morte del-

Rei T. (4) Rocefvalles T.
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compria de feer per grado delRei, e nom doutra guifa; trabalhou

de fe veer com el, e ordenar como nom ouveíTem per alli paffa-

gem. E foi affi que fe virom EIRei Dom Henrrique e Dom Carllos

Rei Navarra, em hum a villa do eftremo que dizem Sancta Cruz

de Campaço : e alli fezerom feus preitos e menageens, juradas íb-

bre o corpo de Deos, prefemtes muitos fidallgos, que elRei de Na-

varra nom deffe paífagem per aquelles portos ao Príncipe nem a

fuás gentes ; e que paífamdo elles per força, o que emtemdia que

nom podia feer, que el per feu corpo com todo feu poder foífe na

batalha em ajuda delRei Dom Hemrrique. E por feguramça deita

promeffa poz elRei de Navarra em arrefeens três caftellos de fua

terra, a faber, a Guarda, e Sam Viçemte, e o caftello de Buradom,

os quaaes havia de teer Dom Lopo Fernamdez de Lima arçebiípo

de Saragoça, e Moífe Beltram de Claquim, huum gram cavaleiro

de Framça que ajudava elRei Dom Hemrrique, e o outro Joham

Ramirez Darelhano : e havia de dar elRei Dom Hemrrique a elRei

de Navarra por efta ajuda que lhe prometia, e por defemder os

portos a elRei Dom Pedro e ao Príncipe, a villa do Gronho. E ef-

tas aveemças affi firmadas, tornouífe elRei de Navarra pêra Pam-

pollona, e elRei Dom Hemrrique le veo a Burgos mui ledo, creem-

do que elRei Dom Pedro nem o Primçipe nom aviam poder de

paífar per aquella comarca dos portos de Roçavalles, por quanto

elRei de Navarra lho podia mui bem defemder, e avia de feer em

fua ajuda. E de Burgos fe veo elRei a Alfaro, e alli fe partio dei

Monífe Hugo de Carnaboi Ingres com quatro cemtos de cavallo

e foiffe pêra o Príncipe feu fenhor que da outra parte vijnha; e

elRei Dom Hemrrique pêro lhe muito pefou
;

e lhe poderá fazer

nojo, nom o quis fazer, teemdo que fazia dereito em hir fervir o

Príncipe filho delRei feu fenhor.

CA-
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CAPITULO III

Como elRei Dom Pedro fe vio com o Primçipe de Gual-

le\, e jumtarom fuás gentes pêra emtrar per

Cajlella.

Tornamdo a contar delRei Dom Pedro, omde ficamos quamdo

paíTou per Purtugal, cl chegou a Baiona, fegumdo ouviftes,

e nom achou em aquella cidade o Primçipe de Galez ; mas a pou-

cos dias fe vio com elle, e fallou com o Primçipe quamto avia

meíter a ajuda de feu padre c fua. E el lhe refpomdeo, que el-

Rei de Ingraterra feu fenhor e padre, e el iífo meefmo eítavom

muj preftes de o ajudar; e que ja lhe efcprevcra fobrello e que era

bem certo que lhe prazeria. ElRei Dom Pedro muj ledo da reporta,

foi em tanto veer a Primçefa fua molher, em huuma villa que di-

zem Guchefma, e deulhe mujtas joyas das que tragia. Em efto ve-

herom cartas delRei de Ingraterra a elRei Dom Pedro, em que lhe

fez faber como efcprevia ao Primçipe feu filho e ao duque Dallam-

caftro feu irmaão, que per feus corpos com as mais gentes que aver

podefíem, o ajudaífem a poer em poífe de feu reino. E iífo meefmo

veherom outras cartas ao Primçipe, em que lhe elRei fez faber

quamto lhe prazeria de toda ajuda que lhe foífe feita per el e pel-

los feus, aos quaaes efcprevia que fe jumtaífem todos com elle : e

dalli adeamte começou o Primçipe de mandar por gentes, e jum-

taromífe mujtas pêra efta cavallgada. E acordarom elRei Dom Pe-

dro e o Primçipe o que aviam daver fuás gentes de folldo ; e fazia-

lhe elRei pago em ouro e joyas, affi das dobras que levava, come

douro amoedado, que lhe o Primçipe empreitava fobre pedras de

gram vallor. E foi trautado em eítas aveemças, que elRei Dom

Pedro deífe ao Primçipe terra de Bizcaya e a villa de Caítro Dor-

dialles; e a Monífe Joham Chantos, comdeeítabre de Guiana, que

era
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era huum boom e gramde cavalleiro, mujto privado do Primçipe,

a cidade de Soría : e acordarom mais que ataa que o Primçipe, e

todollos feus ouveífem pagamento do que aviam daver do tempo

que ferviíTem e efteveffem cm Caftella, que ficaíTem em tanto em

Baina (i) em maneira darrefeens as fuás três filhas delRei. E jum-

tas as companhas pêra emtrarem em Caftella, fezerom (2) faber a

elRei de Navarra que lhe deífe paífagem pellos portos de Roçaval-

les, e que foífe com clles per corpo na batalha; e que lhe daria el-

Rei Dom Pedro por efto as villas do Gronho e de Bitoria : e elRei

de Navarra fabemdo como as gentes do Primçipe erom mujtas

mais que as delRei Dom Hemrrique, outrogou de os leixar paliar 1

e de feer com elle (3) na batalha per corpo.

CAPITULO IV

Como elRei de Navarra hordenou de nom feer na bata-

lha em ajuda delRei Dom Pedro (4).

Elrei de Navarra pofto em gram cuidado por a promelfa que

feita avia a elRei Dom Hemrrique, e depois a elRei Dom
Pedro, que era feu comtrairo, fezeo de feito, porem feamente. E

foi áffi que depois que deu logar as gemtes delRei Dom Pedro e

do Primçipe, que pafTaffem pellos portos de Roçavalles, aveemdo

reçeo de feer na batalha, nom quis atemder em Pampollona, mas

leixou hi Martim Amrriquez leu alferez com trezemtas lanças que

fe foffe com elles, e foiffe a huma fua villa que chamam Tudella,

que he acerca do reino Daragom, e alli trautou com huum caval-

leiro primo de Monlfe Bellram de Claquim, que diziam Monffe

Oliver de Manar (5), que eftava na villa de Borja que era fua, que

fezeífe defta guifa: que elRei de Navarra amdaria aa caça antre

Bor-

(1) Bayona T. B. (2) fezeromno T. (3) com elles T. (4) Dom
Amrrique T. (5) Molle Holiveel de Manai T.



D'ELREI D. FERNANDO i35

Borja e Tudella. que eram quatro legoas dhuma aa outra, e que

Monffe Oliver fahiíTe a elle e o premdeffe e levafle prefo ao caf-

tello; e que o teveffe alli prefo em Borja, ataa que a batalha am-

tre elRei Dom Pedro e elRei Dom Hemrrique foffe acabada, e deita

maneira teeria boa efcufa, que nom poderá per feu corpo feer com

elle na batalha; e que por efto lhe daria elRei de Navarra em mo-

radia huuma lua villa que chamam Gabraj (i), com três mil fran-

cos de remda. Hordenado efto, e feitas fuás juras e prometimen-

tos, foifle elRei huum dia aa caça, e faio a elle Monffe Oliver, e

premdeo, e teveo preío ataa que a batalha foffe feita; e eftomçe

cuidou elRei outra arte per que faiífe de feu poder fem lhe dar ne-

nhuuma coufa, e trautou com el que lhe leixaria alli em arrefeens o

Inffamte Dom Pedro feu filho, e que Monffe Oliver o levafle aa

fua villa de Tudella, e que alli lhe daria recado de todo o que com

el pofera. Monffe Oliver diffe que lhe prazia, e trouverom o If-

famte, e elle foifle com elRei ; e elles em Tudella, mandou elRei

premder Monffe Oliver e huum feu irmaão, e o irmaão fogimdo

per huuns telhados foi morto; e prefo Monffe Oliver, derom o If-

fante Dom Pedro por elle. Affi que neefta preitefia el perdeo o ir-

maão, e nenhuma coufa ouve do que prometido fora.

CAPITULO V

Das gentes que ElRei Dom Hemrrique tijnha pêra pel-

leiar, e como hordenou de poer fua batalha

Qiamdo elRei Dom Hemrrique foube como o Primçipe com

fuás gentes paffarom (2) os portos de Roçavalles per grado

delRei de Navarra, e como fe partira da cidade de Pampollona e

fe fezera premder per arte, ajumtou fuás companhas e foifle apou-

femtar acerca de Sam Domingos da calçada, em huum azinhal

muj

(n Guabria T. (2) tallaavão T.
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muj gramde que hi cita ; e alli fez allardo, e partio, e paliou o Ebro,

e pos feu arreai acerca da aldeã de Anaítro ; e alli lhe dillerom como

huuns féis centos de cavallo dos léus, antre Caftellaãos e genetes,

que el mandara por cobrar a villa Dagreda que eftava comtra

elle, eram paliados pêra elRei Dom Pedro : e elRei Dom Hemrri-

que nom curou daquello, mas cada dia hordenava luas gentes

^era a batalha. E os eftramgeiros que com el eftavom Daragom

eram eftes (i), Dom Afonlo lilho do Iffamte Dom Pedro, neto del-

Rei Dom James, Dom Filipe de Caftro, richomem, cunhado del-

Rei Dom Hemrrique, calado com fua irmaã Dona Johana, Dom

Joham de Luna, Dom Pedro Boil, Dom Pêro Femamdez Dixar,

Dom Pêro Jordam Durres e outros: e de Framça eram hi eftes

cavalleiros, Moníle Beltram de Claquim, e o marifcal de Framça,

e o begue (2) de Vilhenes e outros : e de Caftella e de Leom erom

hi todollos íenhores e fidallgos, laivo Dom Gomçallo Mexia, e

Dom Joham Affomío de Gozmam. E por que loube que feus

inmijgos vijnham a pee, hordenou fua batalha per efta guila: na

deamteira pos a pee Moílne Beltram e os outros cavalleiros Fram-

çeles, e com o leu pemdom da banida que levava Pêro Lopez

Dayalla, Dom Sancho leu irmaão, e Pêro Manrrique adeamtado

moor de Caftella, e Pêro Fernamdez de Vallafco, e Gomez Gom-

çallvez de Caftanheda, e Joham Rodriguez, e Pêro Rodriguez

Sarmento, e Rui Diaz de Rojas, e doutros cavalleiros ataa mil ho-

meens darmas pee terra. Aa maão ezquerda da batalha, homde

eftavom os que hiam de pee, pos elRei em huma alia que foliem

a cavallo o comde Dom Tello leu irmaão, e Dom Gomez Pirez de

Porras, prior de Sam Joham, e outros fidallgos ataa mil de ca-

vallo, em que hiam mujtos cavallos armados. Na outra alia da

maão dereita dos que hiam também de pee, pos elRei a cavallo

Dom Affonfo neto delRei Dom James, e Dom Pêro Moniz meeítre

de

(1) erão eltes, a faber, T. (2) vegue T.
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de callatrava, e Dom Fcrnam Oforez, e Dom Pedro Rodriguez do

Samdal; e eram em eita batalha outros mil de cavallo, e muitos

cavallos armados. Na batalha de meo deitas duas batalhas, hia el-

Rei Dom Hemrrique e o comde Dom AíToníTo feu filho, e o comde

Dom Pedro feu fobrinho, filho do meeftre Dom Fradarique, e

Inhego Lopez de Oroíco, e Pêro Gomçallvez de Memdonça, e Dom
Fernam Perez Dayalla, e Micer Ambrofio almiramte, e outros que

dizer nom curamos, ataa mil e quinhemtos de cavallo: e aífi eram

per todos quatro mil e quinhemtos de cavallo, afora mujtos es-

cudeiros de pee das Efturas e de Bizcaia, que pouco aproveita-

ram, por que toda a pelleja foi dos homeens darmas. Em eito em-

viou elRei de Framça fuás cartas a elRei Dom Hemrrique, em

que lhe emviava dizer e rogar que efeufaffe aquella batalha, e fe-

zelfe guerra per outra guifa; ca foífe certo que com o Primçipe

fijnha a frol da cavallaria do mundo; e que o Primçipe e aquellas

gentes nom eram de comdiçom pêra mujto durarem no reino de

Caftella, e d'hi a pouco fe tornariam; e que porem defviaffe

aquella pelleja a todo feu poder que fe nom fezeífe: e efepreveo

aaquelles aquelles cavalleiros Françefes que aífi lho comfelhaf-

fem(i); os quaaes fallamdo a elRei fobrefto, refpomdeo el que o

fallaria em fegredo com os feus; e todos lhe conffelharom que to-

davia pofeffe a batalha, ca fe foomente fezeífe moítramça e po-

feífe duvjda em nom querer pellejar, que os mais do reino fe par-

tiriam delle, e fe hiriam pêra (2) elRei Dom Pedro, e iífo meefmo

fariam as villas e cidades, pollo gram medo que dei aviam ; e fe

viífem que el quiria pelleiar, que todos efperavom a vemtuira da

batalha, a qual fiavom na merçee de Deos que el vemçeria. E efta

reporta deu elRei a Monífe Beltram e aos outros, e terminou (3)

de poer batalha.

CA-

(1) aconfelhaílem B. (2) fe partiriam pêra B. (3) c determinou T. B.
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CAPITULO VI

Como clRei Dom Pedro e o Primçipe hordenarom fuá

batalha, e foi clRei Dom Pedro armado caralleiro.

a parte delRei Dom Pedro foi hordenada a batalha em efta

maneira : elles todos vijnham pee terra, e na avamguarda

vijnha o duque Dalamcaftro irmaão do Primçipe, a que diziam

Dom Joham, e Monffe Joham de Chamtos, comdeeílabre por o

Primçipe em Guiana, e Monffe Ruberte Caullos, e Monffe Hugo

Carvaloi(i), e Monffe Oliver fenhor de Abffom, e mujtos outros

cavalleiros de Ingraterra, que eram três mil homeens darmas, afaz

de boons e hufados em guerra. E na alia da maão dereita vijnham

o comde Darminhaque, e o (2) fenhor de Leberte e feus paremtes, e

o fenhor de Rofam, e outros cavalleiros de Guiana do bamdo do

comde de Foix, e mujtos capitaães de companhias ataa dous mil

homeens darmas. Na batalha puftumeira vijnha elRei Dom Pedro,

e elRei de Neapol, e o Primçipe de Guallez ; e o pemdom delRei

de Navarra com trezemtos homeens darmas, e mujtos cavalleiros

de Imgraterra ataa três mil lamças. Affi que eram per todos dez mil

homeens darmas, e outros tantos frecheiros; e eftes homeens dar-

mas eram eftomçe a frol da cavallaria do mundo, ca era paz amtre

Framça e Imgraterra, e todo o ducado de Guiana e Arminhaques, e

do comdado de Foix, e todollos cavalleiros e ricos homeens de Bre-

tanha, e toda a cavallaria de Imgraterra; e vijnham com elRei Dom
Pedro dos feus ataa oito çemtos homeens darmas de caftellaãos

e genetes. E deita maneira forom hordenadas as batalhas de cada

huuma parte pêra o dia que fe ouveffe de fazer: e partio elRei Dom
Hemrrique daquel logar hu eftava, e foiffe contra aquella comarca

domde elRei Dom Pedro era: e pos feu arreai em huma ferra alta,

que

(1) Carnaboy T. (2) o conde Darmunha, que he o T.
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que efta fobre Alava, orneie as gemtes delRei Dom Pedro nom po-

diam pelleiar com elles polia fortelleza do afeemtamento, e cobra-

rom os Imgrefes esforço por efto, por quanto virom que elRei Dom
Hemrrique í*e pofera em aquella ferra e nom deçia ao campo, omde

elles eltavom preftes pêra lhe dar batalha: e alli soube elHei Dom
Hemrrique como mujtos do Primçipe fe eftemdiam pella terra a

bufear viamdas, e mandou la alguuns capitaães com gentes, e acha-

romnos derramados bufeando viamdas, e tomaramnos todos; e du-

zemtos homeens darmas e outros tantos frecheiros colheromffe a

huum outeiro; e pêro fe bem defemdeffem, aaçima forom mortos

delles e os outros tomados. ElRei Dom Pedro e o Primçipe, que

eflavom aalem da villa de Bitoria, quamdo lbuberom que as gen-

tes delRei Dom Hemrrique alli eram, cuidarom que era elle que

lhe vijnha poer a batalha; e poferomfle todos em huum outeiro

aalem de Bitoria, que dizem Sam Romam, e ali reglarom lua ba-

talha ; e foi elRei Dom Pedro armado cavalleiro de maão do Prim-

çipe, e outros mujtos aaquella ora, e tornaromffe os delRei Dom
Hemrrique pêra feu arreai, e nom fe fez mais aquelle dia.

CAPITULO VI]

Como o (Primçipe de Galle\ emviou a elRei Dom Hemrri-

que huuma carta, e das ra^oóes comtheudas

em ella.

Sabemdo elRei Dom Hemrrique como elRei Dom Pedro e o

Primçipe de Gallez hiam caminho do Gronh- por paffar o

rio Debro, partio domde eítava e foilTe pêra Najara; e pos leu ar-

reai aaquem da villa, em guifa que o rio de Xajara eítava o feu

arreai, e o caminho per hu elRei Dom Pedro avia d'hir. ElRei Dom
Pedro e o Primçipe com fas gentes partirom do Gronho, e vehe-

rom pêra Navarrete; e dalli emviou o Primçipe a ElRei Dom
Hemr-
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Hemrrique huum feu arauto com huuma carta, que dizia affi.

«Eduarte filho primogénito delRei de Imgraterra, Primçipe de

«Gallez, e de Guiana, e duque de Cornoalha, e Comde de Ceftre:

«Ao nobre e poderoso Primçipe Dom Hemrrique comde de Traf-

« tâmara: Sabee que neftes dias paíTados o muj alto e muj pode-

«rofo Primçipe Dom Pedro, Rei dé Caftella e de Leom, noffo muj

«caro e muj amado paremte, chegou aas partes de Guiana, omde

«nos eftavamos, e fez nos emtemder, que quamdo elRei Dom Af-

«foníTo feu padre morreo, que todollos poboos dos reinos de Caf-

«tella e de Leom pacificamente ho tomarom por feu Rei e fenhor;

«amtre os quaaes vos foftes huum dos que affi lhe obedeçerom, e

«efteveftes gram tempo em fua obediemçia. E diz que depois deito'

«pode ora aver huum ano, vos com gemtes eftranhas emtraftes em

«feu reino e lho teemdes ocupado per força, chamamdovos Rei de

«Caftella, tomamdolhe feus tefouros e remdas, dizemdo vos que o

«deffemderees dei, e daquelles que o ajudar quiferem; da qual

«coufa fomos muj maravilhado (i), que huum tão nobre homem

«como vos, e de mais filho de Rei, fezeffees coufa vergomçofa (2)

«comtra voffo Rei e fenhor. E o dito Rei Dom Pedro emviou mof-

«trar eftas coufas a elRei de Imgraterra, meu fenhor e padre, e lhe

«requerio que pollo gram divedo de linhagem que amtre as cafas

«Dingraterra e de Caftella ouverom em huum, des i polias ligas e

«amizades que com o dito Rei meu fenhor e comigo tijnha feitas,

«o quifeffe ajudar a cobrar feu reino e fenhorio. ElRei meu fenhor

«e padre veemdo que elRei Dom Pedro feu paremte lhe emviava

«pedir coufa juíta e razoada, a que todo Rei deve dajudar, prou-

«guelhe fazello affi, e mandounos que com todos feus vaffallos e

«amigos ho ouvelTemos ajudar, fegumdo a fua homrra perteemçe;

«polia qual razom fomos aqui chegados, e eftamos em efte logar de

«Navarrete, que he nos termos de Caftella. E porque fe voomtade

«de

(1) maravylhados T. (2) vergonhofa B.
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«de Dcos foífe de fe efcufar tam gramde efpargimento de fangue de

«Chriftaãos, como he per força de hi aver, fe a batalha fe fezer, de

«que Deos fabe que a nos pefa mujto: vos rogamos e requirimos

«da parte de Deos e do mártir Sam Jorge, que fe vos praz que

«nos feiamos boom medianeiro antre o dito Rei Dom Pedro e vos,

«que nollo façaaes faber, e nos trabalharemos como vos ajaaes em

«feus reinos, e em fua boa graça e merçee tam gram parte, per que

«muj abaftadamente poífaaes manteer voffoboom e homrrado efta-

«do: e fe alguumas outras coufas emtemdees de livrar com elle,

«com a merçee de Deos emtendemos de poer hi tal meo, como

«vos feiaees de todo bem comtento. E fe vos difto nom praz

«e qucrees(i) que fe livre per batalha, fabe Deos que nos defpraz

«dello mujto; pêro nom podemos efcufar de hir com elRei Dom
«Pedro noífo paremte e amigo per feu reino: e fe nos alguuns qui-

«ferem embargar o caminho, nos faremos mujto pollo ajudar com

«aajuda e graça de Deos. Scripta em Navarrete villa de Caftella,

«primeiro dia dabril.»

CAPITULO VIII

Da repojla que elRei Dom Hemrrique emviou ao Prim-

çipe per fua carta.

Elrei Dom Hemrrique veemdo efta carta reçebeo bem o arau-

to, e deulhe panos douro e dobras ; e ouve comfelho como

refpomderia ao Primçipe, por que alguuns diziam que pois lhe

nom chamara Rei, que lhe efcpreveífe per outra maneira; des i

acordarom que lhe efcpreveffem cortefmente, e foi a carta em efta

forma. «Dom Hemrrique pella graça de Deos Rei de Caftella e de

«Leom: Ao muj alto. e muj poderofo Primçipe Dom Eduarte, fi-

«lho primogénito delRei de Ingraterra, Primçipe de Gallez, e de

«Guiana, e duque de Cornoalha, e comde de Ceftre: Recebemos

«per

(1) feiais B.
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«per huiun arauto voffa carta, na qual íe comtijnham mujtas ra-

«zooes que vos forom ditas por eife noffo averfairo que hi he; e

«nom nos parece que fortes bem emformado, como aífi feia que

.nos tempos paffados elle regeo eftes reinos de tal maneira, que

«todollos que o fabem e nuvem fe podem maravilhar de tanto

«tempo fecr fofrido no fenhorio que teve. E todollos dos reinos de

«Caftella e de Leom, com gram dampno, e trabalho, e mortes, e

«perigos, e mallezas que feeriam lomgas de comtar, íbportarom

«ataaqui feus feitos, os quaaes nom poderam mais emcobrir nem

«fofrer; e Deos por fua merçee avemdo piedade de todollos deftes

«reinos, por tam gramde mal nom hir mais adeamte, fem lhe fa-

«zemdo nenhuum de fua terra, falvo obediência qual devia. E ef-

«tamdo todos com elle em Burgos pêra o lervir e ajudar a deffem-

«der feus reinos, deu Deos femtemça comtra elle, e de fua voom-

«tade propia os defemparou e fe foi; e todollos de feu fenhorio

«ouverom muj gramde prazer, teemdo que Deos emviara fobrelles

«a fua mifericordia, por os livrar de tam duro e tam perijgofo fe-

«nhorio que tijnham: e todollos dos ditos reinos, affi prellados

«come cavalleiros c fidallgos, e çidadaãos de fua voomtade vehe-

«rom a nos, e nos reçeberom por feu Rei e fenhor: affi que en-

«temdemos per eftas coufas fobreditas que eflo foi obra de Deos.

«E por tanto pois per voomtade de Deos, e de todollos do reino

«nos foi dado, vos nom teemdes razom por que nos ajaaes def-

«torvar; e fe batalha ouver de feer, fabe Deos que nos defpraz

«dello(i), pêro nom (2) podemos efcufar de poer(3) noífo corpo

«por defemder eftes reinos, a que tam teudos fomos, aaquel que

«comtra elles quer (4) íeer; c por emde vos rogamos e requirimos

«da parte de Deos, e do apollollo Samtiago, que vos nom quei-

«raaes tremeter affi poderofamente de em (5) noífos reinos fazer-

«des

(1) delíapraz delia T. (2) pêro a nam T. (3) e poer T. (4) quyf-

fer T. (5) de a T.
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«des dampno. ca fazemdoo, nom podemos efcufar de os deílem-

«der. Scripta no noiío arreai acerca de Xajara. fegumdo dia da-

«brili. Moftrou o Primçipe efta carta a elRei Dom Pedro, e diíle-

rom que eftas razoões nom eram abaftamtes pêra fe efcufar de

nom poer logo a batalha; e pois todo era na voomtade de Deos.

que como fua merçee foffe, que aífi o livraffe.

CAPITULO IX

Como fe fe- a batalha amtre os Reis ambos, c foi rein-

cido elRei Dom Hemrrique.

Ja ouviftes como elRei Dom Hemrrique tijnha feu arreai pofto

per homde avia de vijnr elRei Dom Pedro, de guifa que o rio

de Najara eftava amtre (i) huuns e os outros; e ouve eftomçe feu

comfelho de paííar o rio. e poer a batalha em huuma gramde

praça, que he comtra Navarrete, per homde os emmijgos aviam

de vijnr; e deito pefou a mujtos dos feus, por que tijnham aa pri-

meira feu arreai pofto com moor avamtagem, do que o depois te-

verom: mas elRei Dom Hemrrique era (2) homem de gram cora-

çom e esforço, c diffe que nom quiria poer batalha, falvo em na

praça (3) chaã fem avamtagem nenhuma. E el.Rei Dom Pedro e o

Primçipe com todas fuás companhas partirom de Navarrete fa-

bado pella manhaã, e poferomffe todos pee terra ante huuma

gram peça que chegaffem aos (4) delRei Dom Hemrrique, horde-

nados em batalha, fegumdo a vemos comtado. ElRei Dom Hemr-

rique iffo meefmo hordenou fua batalha na maneira que diffemos:

e ante que as batalhas jumtaífcm alguuns genetes (5), e o pemdom

de Santeftevam com homeens (6) deffe logar que eftavom (7) com

elRei Dom Hemrrique. paffaromffe pêra elRei Dom Pedro. Em
eito

(1) antre os B. (2) que era T. (3) era a praaça T. em praça B.

(4) os T. (5) algumas gentes T. (6) com ho meeltre T. (7) que eltava T.
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efto moverom as batalhas, e chegarom huuns aos outros; e o

comde Dom Samcho irmaão delRei Dom Hemrrique, e Monííe

Beltram, e todollos cavalleiros que eftavom com o pemdom da

bamda, forom ferir na avanguarda(i) homde vijnha o Duque Da-

lancaftro, e o comdeeftabre; e os da parte delRei Dom Pedro e do

Primçipe tragiam todos cruzes vermelhas em campo bramco, e

os delRei Dom Hemrrique levavam (2) effe dia bamdas : e afíi de

voomtade juntarom huuns com os outros, que cahirom as lamças

a todos, e começarom de íe ferir aas efpadas, e ochas(3), e por-

ras, chamando os da parte delRei Dom Pedro, Guiana Sam Jorge,

e os delRei Dom Hemrrique, Caftella Samtiago; e tam rijamente

fe ferirom, que os da avamguarda do Primçipe fe começarom de

retraer quamto feeria huuma paflada, e forom alguuns delles der-

ribados, em guifa que os delRei Dom Hemrrique cuidarom que

vemçiam, e chegaromfe mais a elles, e começaromffe outra vez a

ferir. Dom Tello irmaão delRei Dom Hemrrique, que eftava de ca-

vallo da maão ezquerda da avanguarda delRei Dom Hemrrique,

nom movia pêra pelleiar, que foi huum gramde aazo de fe perder

a batalha, e por que lhe elRei Dom Hemrrique depois fempre quis

mal ; e os dalla dereita da avamguarda do Prinçipe aderemçarom

comtra Dom Tello, e el e os que com el eftavom nom os oufarom

datemder, e moverom do campo a todo romper, feguindoos os da-

quella alia que hiam a Dom Tello ; e veemdo que lhe nom podiam

empeencer, tornarom fobre as efpaldas dos que que eftavom de

pee na avamguarda delRei Dom Hemrrique, com o pemdom da

bamda que pelleiavom com a avamguarda do Primçipe, e ferimdoos

pellas efpalldas começarom de matar delles ; e iffo meefmo fez a

outra alia da maão íeeftra da avanguarda do Primçipe, depois que

nom achou gentes de cavallo que pelleiaffem com elles: afíi que

alli era toda a preffa da batalha, feemdo Dom Samcho e os outros

ío-

(1) ferir avamgoarda T. (2) que levavam T. (3) e achas T. B.
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todos cercados de cada parte dos emmijgos
;
porem o pemdom da

bamda aimda nom era derribado. E elRei Dom Hcmrrique come

ardido cavalleiro, chegou per vezes em cima de feu cavallo, ar-

mado de loriga, alli hu era a preífa tam gramde, por acorrer aos

feus, teemdo que affi o fariam os outros que eftavom com el de

cavallo: e quando vio que os feus nom pelleiavom, nom pode íb-

frer os emmijgos, e ouve de volver coitas e(i) todollos de cavallo

que com el eram, e deita guifa fe perdeo a batalha. E afkmaífe,

fe he verdade, que feemdo a batalha da lua parte bem pelleiada,

era gram duvjda nom feer elRei Dom Pedro defbaratado; e affi

mal como ella foi, fe nom fora o gramde esforço e ardideza do

Primçipe e do duque Dalancaftro, que eram eftremados homeens

darmas, aimda o vemçimento delia efteve em gramde avemtuira;

e forom mortos dos (2) de pee que aguardavom o pemdom da bam-

da, e antre cavalleiros e homeens darmas ataa quatro çemtos, e

prefos outros mujtos, affi como Dom Samcho, e Monífe Beltram.

e o marifcal, e Dom Filipe de Caftro e outros, cujos nomes leixa-

mos por nom alomgar. E dos de cavallo forom iífo meefmo pre-

fos o comde de Denja, e o comde Dom Affonífo, o (3) comde Dom
Pedro, e o meeftre de Callatrava e outros que dizer nom curamos

:

e forom mortos no emcalço ataa villa de Najara mujtos delRei

Dom Hemrrique, e matou (4) elRei Dom Pedro depois per fa maão,

teemdo prefo hum cavalleiro do Primçipe Inhego Lopez de Oroz-

co; e fez matar Gomez Carrilho de Quimtina, camareiro moor del-

Rei Dom Hemrrique, e Sancho Sanchez de Orozco, e Garcia Jo-

fre Tenoiro, que forom prefos na batalha, e teveromno todos a

mal; e foi efta batalha vemçida fabado de Lazaro, féis dias dabril,

da era de Cefar de mil e quatro çemtos e çimquo annos.

CA-

(1) a T. (2) dous T. (3) e o T. (4) Dom Hemrrique, que ma-

tou T.
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CAPITULO X

Como o Primçipe dijfe contra o marifcal de Framça que

merecia morte, e como fe livrou per jui\o

de cavalleiros.

No dia feguimte que era domimgo, trouverom ante o Primçipe

todollos prefuneiros(i) que na batalha forom tomados, por-

que dizia elRei Dom Pedro, que alguuns contra que el (2) paffara

per femtemça, lhe deviam feer emtregues, pêra delles fazer juftiça;

antre os quaaes veho o marifcal de Framça, homem de fafeemta

anos e mais, e o Primçipe quamdo o vio, chamoulhe treedor e fe-

mentido que merecia morte, e o marifcal refpondeo dizemdo: «Se-

«nhor, vos fooes filho de Rei, e nom vos refpomdo como poderia

«em efte cafo, mais (3) eu nom fom treedor, nem fementido» : e o

Primçipe diíle que quiria eftar a juízo de cavalleiros, e que lho

provaria, e el diífe que fi, e forom juizes doze cavalleiros de def-

vairadas naçoÕes : e diífe o Primçipe contra elle que na batalha de

Pitéus que el vemçera, hu fora prefo elRei de Framça, fora elle

leu prifoneiro e porto a remdiçom, e lhe fezera preito e menagem

lo pena de traiçom e fementido, que fe nom foífe em companha

delRei de Framça, ou com alguum de feu linhagem da frol de lis,

que fe nom armaífe comtra elRei de Ingraterra nem comtra o

Primçipe, ataa que lua remdiçom foífe paguada, o que aimda nom

era : e ora nom foi neefta batalha elRei de Framça nem homem de

feu linhagem, e vejovos armado contra mim, nom teemdo paguado

o por que ficartes, e por tanto avees cahido em maao cafo. Muj-

tos cuidarom ouvimdo aquifto que o marifcal tijnha mujto maao

feito, e que fe nom efeufava de morte por ello ; e diífe o Primçipe

ao marifcal que feguramente diífeífe todo o que emtemdeífe por

def-

(1) prifoneiros T. B. (2) comtra qual T. (3) mas T.
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deífemder fua fama e homrra, ca cito era feito 1 de guerra amtrc

cavalleiros: e el refpomdeo dizemdo, que \
rerdade era todo o que

dizia, mas eu, fenhor, Jille elle, num me armei comtra vos come

^capitam delta batalha, ca elRei Dom Pedro o he, a cujas gajas

« come foldadeiro, vos aqui vjmdes os nam . . . . ,
pitam e. . . .

«a Toldado, eu nom errei em me armar comtra vos, laivo comtra

«elRei Dom Pedro, cuja he a requefta delia batalha» (*). Os juizes

differom ao Primçipe que o marifcal refpondia muybem 2) com

dereito; e deromno por quite da aculaçom que lhe fazia: e foi bem

notada efta repolta, de guifa que per tal Tentemça Te livravom de-

pois femelhantes cafos. quamdo aconteciam na guerra.

CAPITULO XI

Das ra\oôes que clRei Dom Pedro ouve com o Primçi-

pe /obre a tomada dos prifoneiros.

Na fegumda feira partio elRei e o Primçipe do campo pêra a

cidade de Burgos, nom bem contentos por duas razoões; a

primeira, por que o dia da batalha matara elRei per fa maão

Inhego Lopez de Orofco, teemdoo prelo huum cavalleiro GaTcom;

o qual Te queixou ao Primçipe, como lhe fezera perder leu prifo-

neiro. e da delbmrra que lhe havia feita: e o Primçipe difTe a el-

Rei, que bem parecia que nom avia voomtade de lhe guardar o

que

") No Códice do R. Arquivo havia huma chamada no primeim

lugar marcado com..., e á margem ejlarão escritas mais palavras,

parte das quaes forão cortadas quando ua encadernação se aparou o Có-

dice; e não se pode ler senão o que se imprimio no texto. No Códice B.

lem-fe dijíinctamente e/tas palai'ras: vos aqui vijndes; e pois vos nõ fooes

o capitam, e vijndes afoldadado, eu nõ errei &c. as quaes Je omittem no

Códice T. onde Je lê: vos aquy vimdes, e eu não jrey em me armar &c.

(1) era em fecto B. (2) que o marifcal dezia muy bem, e refpondia

ao cafo 7'.

24
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que com el pofera, pois efte que era huum dos primçipaaes capi-

tólios, que nom mataffe nenhuum homem de comta fem primeiro

feemdo julgado, el começava de quebramtar; e elRei fe efcufou o

melhor que pode. A outra razom, por que o domimgo depois da

batalha pedio elRei Dom Pedro ao Primçipe, que todollos caval-

leiros e efcudeiros Caítellaãos, que de conta eram, lhe foílem em-

tregues por razoados preços, pollos quaaes ficaffe o Primçipe

aaquelles que os tijnham, que el lhe faria huuma obrigaçom por o

que hi montaffe, e que avemdo taaes homeens, que fallaria com

elles em tal maneira, que fiquaffem da lua parte; e por efta coufa

fe aficou mujto elRei Dom Pedro, dizemdo que fe doutra guifa fe

livraífem, que fempre feeriam em feu ferviço. O Primçipe diífe,

que nom pedia razom, ca os prifoneiros eram daquelles que os tij-

nham; e que eram taaes homeens, que por mil tanto do que val-

ham, nom lhe daria nenhuum o que teveífe, ca logo cuidariam

que os comprava pêra os matar; e que difto nom fe trabalhaífe,

ca nom era coufa pêra vijnr a fim. ElRei Dom Pedro diífe, que fe

eftas coufas aífi aviam de paífar, que fazia conta que o Primçipe

ho nom ajudara, e que mais perdido tijnha effomçe feu reino que

da primeira, e que defpemdera feus tefouros debalde. O Primçipe

ouve menemcoria e diífe a elRei: «Parente fenhor, a mim parece

«que vos teemdes agora mais forte maneira pêra perder o reino,

«do que teveftes quamdo o regiades; e governaftello de tal guifa,

«que o ouveftes de perder: porem vos confelho que tenhaaes tal

«geito com todos, que cobrees os coraçoões dos grandes e fidallgos

«de voífa terra; e fe o fezerdes como da primeira, eftaaes em ponto

«de perder o reino e voífa peffoa; e elRei meu fenhor nem eu

«nom vos poderemos mais acorrer».

CA-
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CAPITULO XII

Das aveemças que forom feitas antre o Primçipe c clRei

Dom Pedro [obre as coufas que lhe prome-

tidas tijnha.

Passadas eltas coufas fez o Primçipe requerir per alguuns dos

léus a elRei Dom Pedro, como bem lábia que fora horde-

nado antrelles, que afli a el como aos outros fenhores e gentes dar-

mas que alli eram, foliem pagadas fuás gajas e eftados e folldo(i)

a cada huum fem nenhuuma fauta(2) que em ello ouveífem. E

como quer que elRei avia pagado em Bayona a el e aos outros

parte do que aviam daver, que porem el ficava em diveda de gram-

des comtias a todos elles, polias quaaes elle fezera juramentos e

menageens aos feus com os delRei, fegumdo bem fabia; e por tanto

folie fua merçee, pois ja eftava em poífe de feu reino, de hordenar

como ouveífem pagamento, e el foífe fora das obrigaçoões que lhe

feitas avia: aliem defto, pois lhe de feu grado prometera fem lho

el requerir, que em todas guifas quiria que ouveífe alguuma terra

e remda no reino de Caflella, e lhe outorgara o fenhorio de Biz-

caya, e a villa de Caítro Dordialles, fegumdo per luas cartas tijnha

outorgado, que lhe prougueífe de o comprir aífi, pêra fe tornar

cedo pêra fua terra ; ca nora era proveito mas perda gramde eftar

mujto tempo com tantas jemtes em feus reinos, acreçentamdo def-

peza. ElRei ouvio efto que lhe diíTerom, e mandoulhe refpomder

por outros, que verdade era o que dito aviam, e que lhe prazia de

comprir todo o que prometera; porem que fobre a paga da diveda

quifera elRei poer revolta dizemdo, que pagara gramdes lblldos e

gajas em joyas (3) e pedras, avemdoas delle por mais pouco preço

daquello que valliam: e o Primçipe dizemdo, que os feus forom

agra-

(1) e eftados de foldo T. (2) falta T. (3) e joyas T.
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agravados em tal paga, damdolhe pedras e jóias que lhe nom com-

priam. e nom moeda que mefter aviam pêra comprar cavallos e ar-

mas pera o fervirem, affi que de tal coufa nom devia de fazer palla-

vra: e diffe mais o Primçipe. que ao que elRei dizia que lhe lei-

xaffe mil lanças dos feus a lua delpeza e gajas e folldo, ataa que

foíTe bem affeíTegado no reino, que bem lhe prazia; mas que os

léus quinam veer primeiro como pagavom os(i) homeens darmas.

do tempo todo que aviam fervido. Sobrefto paíTarom mujtas falias

e razoÕes antre elRei Dom Pedro e o Primçipe; na fim acordarom

fazer conta das gentes que veherom, e que ouverom de folldo, e

quamto lhe deviam ; e acharom que montava em todo muj grande

comthia, polia qual o Primçipe pedio que lhe deffe vijnte caftellos,

quaaes el nomeaíle, em arrefeens, por leguramça da paga; e que

a cidade de Soria, que pormetidaÍ2) avia a Monffe Joham cora-

deeftabrc per fuás cartas, que lha fezeffe entregar. ElRei diíle, que

per nenhuuma guifa nom podia táaes caftellos poer em fíelldade, ca

diriam os do reino que quiría dar a terra a gentes eftranhas, nem as

mil lanças que lhe requiria, que nom avia por bem de ficarem em

leu reino, mas que o fenhorio de Bizcaya, e Crafto Dordialles, e

Soria a Moffe Joham, que bem lhe prazia de o outorgar. E fobre

eftas coufas ouve mujtos debates, fallamdolfe todo per aquelles de

que fiavom, dizemdo o Primçipe que quiria faber como aviam de

feer pagados os feus, e el feer fora de fua obrigaçom. ElRei lhe

emviou dizer que loguo mandava per todo feu reino a pedir ajuda

pera pagua deftas divedas, e que a huum dia certo lhe faria paga

da meatade ; e pollo mais teveííem em arrefeens as luas três filhas

que em Bavona ficarom, ataa que foífe pagado de todo. E deulhe

cartas per que entregaffem ao Primçipe terra de Bizcaya, e a

Monffe (3) Joham terra de Soria; e ao Primçipe nom fe quiferom

dar os moradores da terra, pêro la mandou feu recado, por que

lhe

(i) aos T. (2) pormetido B. (3) Molie T. B.
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lhe efcrepveo elRei atiladamente doutra guifa que fe lhe nom dei-

tem: e a<> comdeeítabre pedirom dez mil dobras de chamçellaria

da carta, e el nom a quiz tomar, dizemdo que lhe nom pediam

tanto falvo por lhe nom darem a dita cidade. O Príncipe veemdo

como eftas coutas hiam. por dar logar que elRei nom fe teveíTe

por mal comtente delle, difle que lhe prazia atemder alguuns dias

em Caltella, e que lhe fezefle elRei juramento de lhe comprir todo

o que lhe avia prometido, e elRei dilTe que lhe prazia; e acorda-

ram que veeíTe o Primçipe das i >lgas de Burgos onde poufava, den-

tro aa cidade aa egreia de Samta Maria, e que lhe juraífe elRei pu-

bricamente peramte todos a lhe conprir todallas coufas que antrel-

les eram devifadas. O Primçipe difle que nom hiria demtro, falvo

que lhe delfem liuuma porta da cidade com lua torre, c-m quepo-

feífe jente darmas por tua feguramça, e elRei lha mandou dar; e

forom portos na torre homeens darmas, e frecheiros; e a íumdo da

porta em huuma gram praça que fe fazia demtro, comtra a cidade,

pos o Primçipe mil homeens darmas, e fora da cidade arredor do

moefteiro omde el poufava, as mais das gentes que comveherom(i)

todos armados. Entrou o Primçipe demtro na cidade per aquella

porta que era guardada, e hiam de beftas el e feu hirmaão, pêro

nom armados, e arredor delle alguuns capitaaens, e doutros ho-

meens darmas ataa quinhemtos. e affi chegou aa egreia mayor hu

aviam de feer os juramentos. ElRei Dom Pedro veo alli, e pubri-

camente leerom as efcripturas do que elRei Dom Pedro era theudo

de dar ao Primçipe e aos feus, e como fe obrigava de dar a el ou

a feus thefoureiros ameatade da comtia daquel dia a quatro mefes

demtro em Caftella, e a outra meatade em Baiona dhi a huum
ano, por aqual teveífe em arrefeens luas filhas que la ficarom.

quamdo dhi partira. Outro ti jurou elRei aquel dia, que faria em-

tregar o fenhorio de Bizcava e Crafto Dordialles ao Primçipe, e a

Monf-

(1) que com elle vyerão T.
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Monffe Chamtos condeelfabre de Guiana a cidade de Soria que lhe

prometido avia: feito efto, foiffe elRei pêra leu paaço, e o Primçipe

pêra o moefteiro omde poufava. ElRei Dom Pedro o foi depois

veer, e diíle como avia emviado mujtos per feu reino por jumtar

dinheiros pêra a primeira paga ; e por dar aguça mujto moor em

ello, que el meefmo quiria hir pella terra, por poer em ello melhor

recado. O Primçipe diffe, que fazia bem, e lho gradecia, por man-

teer lua verdade e juramentos que fezera; e diffelhe mais que a el

era dito que elle mandava fuás cartas aos de terra de Bizcaya, que

o nora tomaffem por fenhor, e que ifto nom podia creer, e que lhe

rogava que lha fezeffe emtregar como lhe avia prometido, e a ci-

dade de Soria ao comdeeftabre. E elRei diffe, que numca taaes car-

tas mandara, e que de a aver e lhe feer emtregue lhe prazia mujto, e

que em todo
k
lhe poeria boo remédio neefte efpaço dos quatro mefes,

e afíi fe efpidio delle.

CAPITULO XIII

Quaaes pejjòas matou elRei Dom Pedro depois que par-

tia de Burgos, e como trautou pa\ com elRei

Dom Fernamdo de Portugal.

Partio elRei Dom Pedro de Burgos e o Primçipe pêra huum

logar, que dizem Arrufto; e himdo elRei pêra Tolledo, ante

que chegaffe aa cidade, mandou matar Rui Pomçe Palomeque ca-

valleiro, e Fernam Martins (i) homem homrrado do logar, por que

amdarom com elRei Dom Hemrrique depois que emtrara em no

reino, e levou arrefeens dos da cidade, por feer delles íeguro; e

dalli partio, e chegou a Córdova, e dhi a dous dias armouffe de

noite, e com outros amdou pella cidade per cafas certas, e fez ma-

tar dez e féis homeens, dos homrrados que em ella avia, dizemdo

que eftes forom os primeiros que forom receber elRei Dom Hemr-

rique, quamdo alli chegara. Dalli fe partio e foi a Sevilha, e ante

que

(i) e Fernam Nunez T.
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que chegaife, fez matar Miçer Gil Boca negra, almirante de Caftella.

e Dom Joham filho de Dom Pedro Pomçe de Leom, e Alfonfo Ar-

cas (i) de Cadios, e AlTonflo Fernamdez e outros ; e mandou a Mar-

tim Lopez de Córdova, meeftre de Callatrava, que eíiava em efTa

cidade, que mataíTe Dom Gomçallo Fernamdez de Córdova, e Dom
AfomíTo Fernamdez lenhor de Monte mayor, e Diego Fernamdez

alguazil moor da cidade, e elle nom o quis fazer, emtemdemdo que

faria mal : e elRei Dom Pedro ouve delle queixume por efto, e hor-

denou que o premdefíem per traiçom; e a rogo delRei de Graada,

por reçeo que elRei delle ouve, foltou Dom Martim Lopez, e affi

efcapou de morte : e por queixume que elRei avia de Dom Joham

Affonffo de Gozmam, que depois foi comde de Nebra, por que fe

nom fora nem chegara a elle, quando outra vez foi o alvoroço de

Sevilha, que elRei Dom Pedro fugira pêra Purtugal, e o nom achou

na cidade pêra o prender, mamdou matar Dona Bramca fa madre

de cruel morte, e tomou todollos beens que ambos aviam; e man-

dou matar Martinhanes feu thefoureiro moor, a que fora tomada

a galee do aver, fegumdo avees ouvjdo. Eftando elRei affi em Se-

vilha, mandou a Portugal a elRei Dom Fernamdo Mateus Fernam-

dez, íeu chamçeller moor e do feu confelho, pêra trautar com elle

paz e amizade ; o qual chegou a Coimbra, omde elRei Dom Fer-

namdo era eftonçe, e trautou com elle. e difíe que elRei Dom Pe-

dro queria com elle paz e amizade, e feer feu verdadeiro amigo

por fempre em todallas coufas que compriífe ; e confirmarem fuás

amizades o mais firmemente que poderom, fazemdo fobrello fuás

efcripturas quaaes pêra tal feito compriam : e partido o embaixador

de Caftella, mandou elRei Dom Fernamdo Joham Gomçallvez do

feu confelho pêra confirmar efte amor e paz, que o procurador del-

Rei Dom Pedro com elle trautara ; e Joham Gomçallvez chegou a

Sevilha, e elRei confirmou todo o que Mateus Fernandez avia trau-

ta-

i > Áreas T.
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tado, e veoífe Joham Gomçallvez: e elRei Dum Pedro mandou ou-

tra vez Joham de Cayom leu alcaide moor, que chegafle a elRei

Dom Fernamdo, e lhe requiriffe que ratificaíre(i) outra vez a ami-

zade, que feita aviam (2); e el chegou a Tentúgal, omde elRei em-

tom eftava, e requirido per elle, outorgou elRei Dom Fernando a

paz e amor que ante defto feito avia, e receheo delle o meffegeiro

preito e menagem por aquellas aveemças, e efpedioffe delRei, e

foifle caminho de Sevilha. Homde leixamos(3) eftar elRei Dom Pe-

dro, e tornemos a comtar delRei Dom Henrrique, que fe fez delle

depois que fugio da batalha, ataa que tornou outra vez a Caftella.

e iffo meefmo de fua molher e filhos ; ca porto que ante queríamos

dizer da paga que elRei Dom Pedro fez ao Primçipe, e como lhe

emtregou as terras que lhe de dar avia, e fe efpedio dei e foi pêra

fa terra, que era razom de dizermos primeiro ; nos ifto fazer nom

podemos, por que nas obras dos antijgos, que ante de nos fezerom

eftorias, taaes coulas nom achamos nas efcripturas a nos per elles

comunicadas ; ante emtemdemos que foi pollo contrairo, e que

numca lhe mais fez pagamento, fegumdo adeamte ouvirees, e que

ho Primçipe fe partio fem lhe mais fallar, por novas que avia dos

Framçefes que começavam guerra no ducado de Guiana, per ma-

neira de companhias; e porem tornaremos aos feitos delRei Dom
Hemrrique, de que mujtos leixamdo alguuns diremos por abreviar.

CAPITULO XIV

Do que areo a clRci Dom Henrrique depois que fugio

da batalha, e aa Rainha fua wolher.

Fogio elRei Dom Henrrique como ouviftes, depois que vio per-

dida a batalha, e el amdava aquel dia em huum gram cavallo

ruço cartellaão todo armado de loriga, e por o gram trabalho que

avia paliado, nom o podia levar o cavallo como compria; e huum

ef-

(1) rataficaffem T. (2) avia B. (3) leixemos T. B.
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efcudeiro feu criado, que tijnha huum boom cavallo genete, quam-

do ho vio affi, chegoufle a clle e diíTe: «Senhor, tomaae efte ca-

vallo, ca eífe voflo nom fe pode mover»: e elRei fezeo alfi, e par-

tio da villa de Najara, e levou caminho de Soria pêra Aragom, e

hiam com elle Dom Fernam Sanchez de Thoar, e Dom Attbnflb

Perez de Gozmam, e Miçe Ambrofio filho do almirante, e outros.

E em outro dia fahirom a elles dhuma alclea de terra de Soria al-

guus de cavallo. por que os virom hir aífi apreífurados, e taaes

hi ouve que o conheçerom, e quiferomno premder ou matar, por

aver a graça delRci Dom Pedro: e el que os vio eltar affi duvidan-

do, cometeeos e desbaratouhos. e matou aquel que o quiíera prem-

der; e dalli chegou a Aragom a huum logar que dizem Lucca, e

achou hi Dom Pedro de Luna. que depois dilferom papa Benedito,

e foiíle com elle ataa fora Daragom ; e dalli partio, e chegou a Or-

tes, huuma villa do eomde de Foix, a que muito pelou por que fora

vemçido, e aimda por que chegara a lua caía, por que fe receava

do Primçipe, que vija emtom huum dos poderofos homeens do

mundo, de teer(i) achaque comtra elle por que o nom premdera,

pois que o em fua cala tijnha. E dizem que preguntou o comde a

elRei, como vijnha alfi, e elle refpomdeo e diffe: «Venho com aquel

«aqueeçimento que acomteçe aos cavalleiros: puge o campo e per-

«dio, e ora venho affi como veedes» : e o conde o comfortou e re-

çebeo muj bem, e deulhe cavallos e dinheiros e homeens, que fo-

rom com elle ataa Tollola(2), onde.efteve per alguuns dias. E foiíTe

a Villa nova acerca Davinhom, omde era eftomçe o duque Dan-

geus irmaão delRei de Framça, no qual achou gramde acolhimen-

to, damdolhe de léus dinheiros; e foilhe gramde ajuda em efto ho

papa Urbano quinto, que eftava em Avinhom, e queria bem a el-

Rei Dom Hemrrique : pêro elRei nom vio eítomçe o papa, ca todos

fe reçeavom do Primçipe de Gallez, por que o rijam affi poderoib.

(i) e ter T. (2) Tolloolfa de França T.
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Os arçebifpos de Tolledo e de Saragoça, que ficarom em Burgos

com a Rainha e Iffamtes, em quamto elRei fora aa batalha, como

fouberom que era perdida, partirom a(i) preffa caminho de Sara-

goça, omde chegarom com mujto medo e gramdes trabalhos,

achamdo comtrairo gafalhado do que cuidavom em elRei Daragom;

ca el por que vija o Primçipe em Caftella muj poderolb, e iffo meef-

mo elRei Dom Pedro, reçeamdoffe delles, diffe que elRei Dom Hemr-

rique como cobrara o reino de Caftella, nom lhe comprira as couias

que amtrelles forom acordadas, e tomou loguo a Iffamte fua filha,

que a Rainha Dona Johana tragia por efpofa do Iffamte feu filho,

e diffe que nom queria eftar per aquelle cafamento ; e em todo eito

nom fabia a Rainha parte que era delRei feu marido, depois que

fugira da batalha. O Primçipe de Galez e elRei Dom Pedro trauta-

rom loguo fuás amizades com elRei Daragom, e todo fe fazia por

elRei Dom Henrrique nom aver acolhimento emfua terra. Por aazo

defte nom boo acolhimento, ouve antre os fenhores e fidallgos Da-

ragom gramdes bandos perante elRei, dizemdo alguuns a elRei Da-

ragom, que teveífe aa parte (2) delRei Dom Hemrrique, o qual em

feus mefteres de guerra que ouvera com Caftella, fempre o acha-

ra (3) boom ajudador e leal amigo, e que em tal tempo lho devia

dagradecer; moormente que íe elRei Dom Pedro ficaffe affeífegado

em feu reino, que lhe poderia fazer guerra (4) como da primeira.

Outros diziam que elRei Dom Hemrrique nom comprira a elRei

Daragom o que lhe prometera dar, quamdo cobraffe o reino de

Caftella, e que por tanto nom era razom de o ajudar. A Rainha

veemdo em eftes feitos que lhe nom compria eftar em Aragom,

pois dos fenhores hi avia taaes que quiriam mal a feu marido,

ouve acordo de fe hir pêra elle, ca ja fabia o logar homde eftava,

e partio de Saragoça caminho de Framça, e achou elRei Dom

Hemrrique em Servianai que huuma villa em Limgoadoc.

CA-

(1) aa T. (2) a parte T. (3) acharão 7". (4) nojo e guerra T.
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CAPITULO XV

Como elRei Dom Hemrrique fe vio com o duque Dan-

geus, e do gramde acolhimento que achou em

elRei de Framça.

Tornamdo a contar delRei Dom Hemrrique, que fez depois que

foi acerca Davinhom; el em Villa nova fegumdo ouviftes,

omde eftomçe era o duque Dangeus, nora embargamdo que o bem

reçebeffe, e partiffe com elle de feus dinheiros, peibulhe mujto de

fua vijmda, por quamto elRei de Framça e elRei de Ingraterra

aviam novamente feitas pazes, e emtregue ao Primçipe o ducado

de Guiana (i); e reçeamdoffe o duque pollo galalhado que fazia a

elRei Dom Hemrrique, que defprazeria a elRei de França feu ir-

maão, teemdo ho Primçipe achaque comtra elle, que outra vez

queria (2) avolver guerra, colhemdo em fua terra homeens a que

bem nom queria, moormente tal como elRei Dom Hemrrique, de

que fe o Primçipe aimda receava : e quiferaffe efcufar o duque

quamto pode de nom veer eftomçe elRei Dom Hemrrique, pêro

quamdo vio que fe efcufar nom podia, hordenou que lhe deffcm

poufada na torre da ponte Davinhom, que he contra França, e alli

o vio efcomdudamente a primeira vez que lhe o duque fallou, e

deulhe comfelho que efcrepveffe a elRei feu irmaáo, fazemdo-lhe

laber o mefter em que era. ElRei Dom Henrrique fezeo afíi, e che-

garom feus meffegeiros a Paris, homde elRei de França eftava, e

contaromlhe o desbarato da batalha, e como a perdera elRei Dom
Hemrrique; e pois que a cala de França era a mayor do reino dos

Chriftaãos, que nom devia falleçer fua ajuda aos que em tal calo

ouveffem caido, e que porem lhe pedia que o quifeffe ajudar na-

quella maneira que viffe que lhe compria, moormente c< >ntra ho-

meens

1 1) Viana T. (1) querirya T.
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meens que lhe bem nom queriam, pofto que de prefemte com elles

ouveffe paz. EIRei de França como vio luas cartas, elcrepveo logo

ao duque leu irmaão, que lhe delle çimquoemta mil framcos douro,

e mais huum forte caftello que diziam Pieta pertufa, em que teveffe

lua molher e filhos ; e mais lhe fez tornar o comdado de Seleno
1 1),

que feu anteçefíbr elHei Dom Joham de França dera a elRei Dom
Henrrique, quamdo o servira (2) na guerra contra os Ingrefes. e de-

pois ho ouvera efte Rei Karllos apenhado delle lbbre certo ouro:

emtom defembargoulho, e foi erotregue de todas eftas coufas,

as quaaes lhe o duque fez aver mujto delpachadamente. Em
efte córneos vijnhamlTe pêra elRei cada dia cavalleiros e efcu-

deiros de Caftella, e davamlhe novas como o Primçipe com el-

Kei Dom Pedro nom eram avijmdos, nem em boom acordo, e

que os mais da lua parte que forom prelos na batalha, eram

ja foltos, e eftavom nos caftellos que primeiro tijnham. de que

faziam guerra a elRei Dom Pedro; e íbube mais como alguu-

mas villas e cidades eftavom por elle e toda Bizcaya. E ouve

cartas dalguuns feus amigos cavalleiros Ingrefles, que amdavom

com o Prinçipe, e forom em leu lerviço quámdo elRei Dom

Hemrrique emtrara em Caftella, que nom tornaffe ao reino,

ataa que o Primçipe foffe fora delle, por que elRei Dom Pe-

dro depois que partira de Burgos, e fora para Sevilha, pêro

o Primçipe efperara os quatro meles da primeira pagua, que

nuraca mais ouvera recado, nem lhe fora emtregue nenhuuma

coufa de quamtas lhe avia prometidas (3), e que emtemdiam

que cedo fe partiria pêra lua terra delavijmdo delRei Dojn Pe-

dro, e que o nom tornaria mais aajudar, nem as gentes que

com el veherom, por todos leerem delle mal contemtos; e mais

que o Prinçipe avia novas, que Lemoíim, e Perrim de Saboya

com outros per modo de companhias lhe faziam guerra no du-

ca-

(1) Sefello T. (2) fervio P>. (3i ponnetido T.
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cado de Guiana, que Ília eftada nom feeria mujto em Caftella. Afli

i|ue com eílas novas e outras femelhantes, que a elRei Dom

Hemrrique vijnham cada dia, era muj ledo. e cobrava esforço.

CAPITULO XVI

Como elRei Dom Hemrriqiie hordenou de tornar pêra

Caftella, e como clRei Daragom embargava (i)

a paffagem per feu reino.

Qi \Min o Primçipe durou cm Caftella, e como partio, nem

de que maneira, nos mais nom labemos do que teemdes

ouvijdo: mas como elRei Dom Hemrrique foube novas certas de

lua partida, hordenou de fe tornar a Caftella, e violTe na villa que

chamam Auguas mortas com ho duque Damgeus, e Dom (milhem

cardeal de Bollonha, parente delRei de França; e alli fezerom

léus trautos com elRei Dom Hemrrique. em nome delRei de Fran-

ça, os mais fortes que poderom, firmados com juramentos, e deu

o duque a elRei Dom Henrrique foma de dinheiros pêra ajuda de

lua vijnda. Dalli partio elRei, e tornouffe a Pêra pertufa homde

leixara lua molher e filhos, e tijnha eftomçe ataa duzemtas lamças,

é mandou hufear companhas pêra trazer comfigo, e veheromlhe

capitaaens com gentes, a faber, o comde da Ilha, e Dom Bernal

conde de Offona, e o baftardo de Learmen, e Monffe Bernj de Víl-

lamur, e el begue de Vilhenes; e partio logo caminho de Caftella

com elles, e levou comfigo a Rainha lua molher, e o Iffante Dom
Joham. e a Iffamte Dona Lionor com outras donas e domzellas lei-

xou no caítello de Pêra pertufa. ElRei Daragom, que parte foube

de fua tornada, e como avia de paffar per feu reino, mandoulhe

dizer que el era amigo do Primçipe de Galle/. e que lhe nom qui-

ria fazer nojo, e que porem lhe requiria que nom paflaffe per fa

ter-

(i) lhe enbargava T.
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terra, e fe o doutra guifa quifeíTe fazer, que nom podia efcufar de

lha defemder. EIRei refpomdeo aaquel que lhe levou eftas novas,

e diffe: «Maravilhome mujto delRei Daragom emviarme dizer tal

«coufa como efta, ca bem fabe elle que no tempo que lhe eu fui

«compridoiro em fua guerra, que numca lhe falleci cada vez que

«me mefter ouve, e por a emtrada que eu fiz em Caftella, cobrou

«el çemto e vijmte caftellos que lhe elRei Dom Pedro tijnha toma-

«dos, e hora manda me dizer que nom palie per feu reino. Amim
«comvem de hir a Caftella, e nom poflb efcufar que nom paffe per

«elle, e fe me el quifer torvar e teer o caminho, fará em ello lua

«voontade; mas eu nom poffo efcufar a quem me torva der, ou

«quifer embargar, que me nom defenda dei o melhor que poder».

Tornoufe o cavalleiro com efta reporta, e elRei hordenou de lhe

teer os caminhos. Em Aragom avia mujtos que tijnham por parte

delRei Dom Hemrique, e amavom mujto leu ferviço e honrra, affi

como o Iífante Dom Pedro comde de Denia, e o comde Dom Dam-

purjas(i), e Dom Pedro de Luna, e o arçebifpo de Saragoça e ou-

tros : e o Iífamte Dom Pedro emviou a elRei Dom Hemrrique huum

feu efcudeiro que o guiaífe per terra de Ribagorça, e vijnha elRei

pello reino Daragom reçebemdo gram nojo dos que lhe tijnham os

camjnhos, pêro nom oufavam de lhe atemder a batalha ; e chegou

elRei a huma villa do Iffante Dom Pedro que dizem Arrens, e alli

efteve dous dias repoufamdo : depois partio dalli, comtinuamdo leu

caminho, e achouho em outro feu logar que chamam a Bem a rapa,

e o Iffante fezlhe dar viamdas e todo o que mefter ouve. Moveo el-

Rei per fuás jornadas e chegou a Eftadilha, e alli ouve novas como

elRei Daragom mandava aos feus que fahiífem de Saragoça ao ca-

minho a pelleiar com elle, e foi eífa noite dormir a Belvaftro, e alli

lhe diíferom como elRei Daragom era em Çaragoça, e que man-

dava a todollos feus paífar a ponte de fobre Ebro, que lhe foífem

teer

(0 e o conde Dampurjas T.
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teer o caminho, c elles faziamno de muj maamcnte, ca os mais del-

les quiriam bem a elRei Dom Hemrrique; e fegumdo(i) feu cami-

nho, paílbu pelo reino de Navarra, e chegou a vifta de Callaforra

na fromtaria de Caftella, e ante que chegaffe aa cidade, preguntou

elRei aos que com el vijnham fe eftavom ja no termo de Caftella,

e differom que íi, e elRei deçeofle do cavallo, e ficou os geolhos em

terra, e fez o final da cruz em huum areal que alli era, e difle : «Eu

«juro a efta finificamça de cruz, que nunca em minha vida, por

«mefter que me avenha, íaya do reino de Caftella, e que ante ef-

«pere minha morte, ou quallquer ventuira que me aveher, que ja

«mais fair delle» : e efto dizia elRei, por que fahira do reino depois

da batalha de Najara, achara (2) affaz graves todallas coufas que

ouve de livrar com feus amigos em feito de fua ajuda ; e armou

alguuns cavalleiros ante que chegaffe a Callaforra, homde foi bem

recebido com todollos que com el vijnham; e chegarom alli a el-

Rei Dom Joham Affonfo Dalfaro, e Dom Joham Ramirez Dare-

lhano, e doutros cavalleiros e efcudeiros que amdavom per Caftella,

ataa féis centos homeens darmas, e elRei folgou muito com elles.

e forom delle muj bem recebidos.

CAPITULO XVII

Como elRei Dom Hemrrique emtrou cm Burgos, e co-

brou o cajlello e a judaria.

Esteve elRei alli alguuns dias omde fe mujtos veherom pêra

elle, e partio caminho de Burgos ; e paffamdo acerca da villa

do Gronho, que tijnha da parte delRei Dom Pedro, nom a pode

cobrar, e emcaminhou pêra a cidade ; e ante que la chegaffe man-

dou faber a voontade dos do logar, fe o colheriam em ella. Aos

da cidade prougue mujto com fua vijmda, e emviaromlhe feus mef-

fe

(11 feguymdo T. B. (2) e achara T.
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fegeiros que no outro dia emtraffe em cila, ca todos eram preítes

de lhe obedecer; e pofto que o caítello eíleveffe por elRei Dom Pe-

dro, e dentro com ho alcaide ataa duzentos homeens darmas, e ifíb

meelmo a judaria teveífe Ília voz, que nom leixalle de hir porem,

ca todos fe vijnriam depois a lua merçee. ElRei partio logo e foifle

a Burgos, e reçeheromno muj homrradamente todo o poboo e clee-

rezia, nom embargamdo que do caítello tiravom leetas e troons.

ElRei hordenou de combater o caítello e a judaria, e íez fazer Co-

vas, e tirar com emgenhos, e os Judeus preitejarom logo de fica-

rem por feus, e fezerom-lhe ferviço de huum conto. Affonfo Fer-

namdez alcaide do caítello perfiou alguuns dias por fe defemder,

aacima deu o caítello a elRei Dom Hemrrique, e emtregoulhe el-

Rei de Neapol que eltava dentro, que vehera em ajuda delRei Dom
Pedro aa batalha de Najara, e elRei mandouho ao caítello de Tu-

riel, e depois ouve delle oitemta mil dobras, que pagou de remdi-

çom aa Rainha Dona Johana lua molher. Alli ouve novas elRei

Dom Hemrrique, como a cidade de Córdova eltava por elle, e como

elRei Dom Pedro eltava em Sevilha e balteçia muito a villa de

Carmona, e foi bem ledo com eítes recados, e mandou a Rainha

lua molher e o Iffante feu filho pêra terra de Tolledo, cã tijnha em

effa comarca mujtos logares que eítavom por elle ; e forom com

ella ho arcebispo de Tolledo, e o bispo de Palença e outros. ElRei

depois deito foi cercar a villa de Donas (i), por que aquel logar he

no caminho de Burgos e de Valhadolide, e faziam dalli mujto

dampno e eítorvo; e elRei Dom Hemrrique depois que hi chegou,

fezea cercar e tirar com emgenhos. Rui Rodrigues que no logar

eltava, aprazoufle ataa certos dias; e nom avemdo acorro (2) del-

Rei Dom Pedro, parlado o prazo deu o logar a elRei, c ficarom

todos em lua merçee.

CA-

(1) Doenhas T. (2) aeordo T.
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CAPITULO XVIII

Como elRei Dom Hemrrique cercou a cidade de Leom,

e mandou lavrar a moeda dos fejjenes.

Começousse a era de quatro centos e féis, e 0(1) terceiro ano

que reinava elRei Dom Hemrrique, e no mes de janeiro par-

tio elRei da villa de Donas (2), e foi cercar a cidade de Leom ; e a

cidade eftava por elRei Dom Pedro, e os fidallgos da terra por el-

Rei Dom Hemrrique : e fez huuma baftida no morteiro de Sam Do-

mimgos, e porta a huuma torre do logar, nom a poderom os de dem-

tro defemder, e deromlhe a cidade, e ficarom todos por feus: par-

tio elRei de Leom depois que a cobrou, e foi combater Outer de

fumos, que ertava por elHei Dom Pedro, e deufelhe, e afli fezerom

outros logares; e acordou dhir a Hilhefcas, que lbm féis legoas de

Tolledo, homde eftava a Rainha lua molher, e alli efteve alguuns

dias pregumtamdo a todos que lhe parecia que era bem de fazer,

fe amdaria pelo reino, ou fe cercaria a cidade de Tolledo. Sobrefto

ouve mujtos comfelhos, e em fim acordarom que a forte cercar,

polias mujtas viamdas que naquella comarca avia, e pos leu arreai

da parte da veiga aos trijnta dias do mes dabril. Com elRei eftavom

ataa mil homeens darmas, e na cidade avia ataa féis centos de ca-

vallo, e mujta gente de pee ; e por fe elRei mais apoderar fobre o

cerco da cidade, fez logo cercar todo o arreai, e fazer no Tejo

huuma ponte de madeira, e certas gentes darmas paflar aalem e

poufar alli; e mandou hir a Rainha lua molher e o Iffante pêra a

cidade de Burgos, pêra teerem (3) aazo deitar dafleífego ; e avia no

arreai mujtas viamdas, e gramde acorro de dinheiros dos logares

que elRei cobrou jazendo alli, e doutros darredor que tijnham fua

parte; e pêra pagua das gentes que com elRei andavom, ouve

acor-

(1) em ho T. (2) Doenhas T. (3) pêra ter T.
a6
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acordo de lavrar moeda nova, e fezerom huuns que chamavom fef-

fenes, que huum delles vallia féis dinheiros ; e efta moeda lavra-

ram (i) em Burgos e em Tallaveira, e com ella ouve elRei acorri-

mento pêra pagua das gentes que comilguo tijnha.

CAPITULO XIX

Como elRei Dom Pedro fe\ vijr elRei de Graada em

fua ajuda:, c como fe ouvera de perder a ci-

dade de Cordopa.

Leixemos eftar Tolledo cercada (2), e veiamos elRei Dom Pedro

que fazia em tanto, eftando em Sevilha. ElRei Dom Pedro (3)

foi certificado de todallas coufas que feu irmaão fezera, defque no

reino entrara ataa que cercou a cidade de Tolledo, e ouve por ello

muj gram pefar; e nora fe trabalhava doutra coufa, fenom de baf-

teçer a villa de Carmona o mais que podia : e quamdo foube que

Tolledo era cercada, trautou com elRei de Graada que o veheífe

ajudar com as mais gentes que podeíle. O rei mouro foi (4) defto

muj ledo, e veo com gram poder, ca trouve comfigo nove mil de

cavallo genetes, e oitenta mil de pee, dos quaaes eram doze mil

beefteiros, e elRei Dom Pedro avia mil e quinhemtos de cavallo, e

féis mil homeens de pee, afíi que eram per todos noveemta e oito

mil e quinhentas peifoas ; e com efte ajuntamento foi elRei Dom
Pedro cercar a cidade de Córdova, que nom tijnha da fua parte,

e era logar de que lhe faziam gramde guerra. Na cidade eftavom

mujtos e boons fidallgos, com gentes aífaz pêra fe deffemder; e cui-

damdo que os mouros pelleiariam com elles nas barreiras, nom fe

perceberom de poer recado nos muros. Os mouros eram mujtos,

e chegarom rijamente (5) aa cidade, em tanto que com a mujta

beef-

(1) lavrou T. (2) cercado B. (3) em tanto. Eltando em Sevyilha el-

Rei Dom Pedro T. B. (4) ficou T. (5) muy rijamente T.
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beeftaria foi o combato tam gramde per huuma parte, que Abem

íallos, capitam mouro que hi vijnha, cobrou a coiraça que dizem

de Callaforra, e tomarom o alcaçar velho, e fezerom em elle féis

portaaes, e fobirom em cima do muro alguuns mouros com feus

pemdooens. O defmanho ( i) foi tam gramde em na cidade por efta

razom, que cuidarom que eram entrados. As donas e domzellas

que eram na cidade, veemdo aquefto, fahiam aas ruas e praças,

choramdo efcabelladas, pedindo mercee aaquelles fenhores e ca-

valleiros, que ouveffem delias doo e piedade, e nom as leixaffem

feer defomrradas e poftas em cativeiro de mouros; e tantas lagri-

mas e gritos e taaes pallavras diziam, que nom avia homem que as

ouviffe, que nom ouveffe delias compaixom e doo (2) ; o qual tanto

esforço fez cobrar aos que dentro eram, que rijamente aderemça-

rom pêra aquel logar, em que os mouros eftavom, e pelleiarom

com elles aííi de voontade, que per força e maao feu grado lhe fe-

zerom defemparar o muro, e os deitarom(3) fora da cidade, ma-

tamdo delles mujtos e outros cativamdo, e ficarom hi os feus pem-

dooens (4); e fezerom apreffa correger muj bem aquel rompimento do

muro, por que em outro (5) dia efperavom femelhante e mujto moor

combato, tomando mujto grani prazer, por que os Deos livrara de

tamanho perigoo em que forom portos. Em outro dia tornarom os

mouros e a gente delRei ao combato, e acharom a cidade percibida

doutra maneira, e arredaromfle afora; e prouguera muito a elRei

de os mouros cobrarem Córdova e a deftruirem, avemdo delia gram

fanha, por que eftavom hi alguuns taaes que lhe aviam feita mujta

guerra; e tornouffe elRei Dom Pedro a Sevilha, e elRei de Graada

pêra fua terra. Tornou elRei de Graada outra vez, e cercou a ci-

dade de Geem; os de dentro fairom aas barreiras, e aficados dos

mouros ouveromffe de retraer, e emtrarom os mouros com elles de

vol-

(1) defmayo T. B. (2) e dor T. (3) lançarão T. (4) e cativamdo,

íicamdo hy hos pemdoeés T. (5) em ho outro T.
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volta, e cobrarom a cidade; e na emtrada foram alguuns dos Chrif-

taãos mortos e cativos, e os outros colheromffe ao alcaçar, e dalli

preiteiaròm com os mouros, que lhe dariam certa comthia de do-

bras e que os deiçercaffem. Des i partio elRei Dom Pedro de Sevi-

lha, e chegaram a Córdova elle e elRei de Graada, e acharomna

percebida de tal guifa, que nom provaram de lhe fazer nojo; e to-

mou elRei de Graada a cidade de Ubeda, que nom era bem cer-

cada, e roubouha de todo, e fezea queimar; e emtrou Utreira, e

Marchena, e levou deitas villas quamtos hi achou cativos, e per-

deoffe mujta gente ; ca foi certo que foomente do logar de Utreira

levarom os mouros onze mil prifoneiros, antre homeens e molhe-

res e moços pequenos ; e cobrou elRei de Graada os caftellos que

elRei Dom Pedro tomara, quamdo foi em lua ajuda comtra elRei

Vermelho, e aimda mais alguuns outros, e fezeffe em efte tempo

mujto dano na terra dos Chriítaãos por a devilam deites Reis. Feito

eito, tornouffe elRei Dom Pedro a Sevilha, fazemdo todavia baíte-

çer a villa de Carmona, que he a leis legoas defTa cidade, reçeam-

doffe que le avia de veer em alguum gram perigoo, e teer alli acor-

rimento.

CAPITULO XX
Como elRei Dom Henrrique ouvera de cobrar Tolledo.

e como juntou fuás gentes pêra pellejar com

elRei Bom Pedro.

Tornamdo a Tolledo que leixamos cercada, elRei Dom Hemr-

rique fez de guifa, que cobrou huuma baítida que os da ci-

dade aviam feita em huuma egreia de fobre a ponte, que chamam

Sam Servamde ; e alguuns de dentro que amavom elRei Dom Hemr-

rique, tomaram huum dia a torre dos abades, que he muj alta e muj

forte, e começaram de chamar por elRei Dom Hemrrique. Os do

arreai polerom logo efcaadas aa torre, e fobirom acima bem qua-

renta homeens, e poferom em ella bem çimquo bamdeiras : os da

Çi-
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cidade veemdo aqueílo, poferom fogo aa torre da parte de dentro

que era mais baixa, e os de cima nom o podemdo lbfrer, ouverom

todos de leixar a torre, e deçeromffe pellas efcaadas. Alguuns ou-

tros da cidade que quiíerom dar emtrada a elRei Dom Hemrrique

per vezes, íeemdo defeubertos, forom mortos por ello. E aveemdo

ja dez metes e meo que Tolledo era cercada, aficamdoa elRei per

defvairadas guifas, era ja o logar muj minguado de gentes e de man-

tijmentos, em guifa que comiam cavallos e mullas, e valia a fane-

ga(i) do trigo mil c duzemtos maravidijs. ElRei Dom Pedro que

avia novas do logar quanto avia meíter feu acorro, e que fe nom

podiam (2) lomgamente teer por aazo da fame que em el avia, man-

dou chamar todollos que tua parte tijnham, e trautou com elRei de

Graada que lhe deffe ajuda dalguumas gentes; e ante que partifle

de Sevilha, levou feus filhos e tefouro e armas, e pos todo na-

quella villa de Carmona, que hafteçida tijnha. Feito eito leixou hi

homeens de que fe fiava, e partio pêra Alcamtara, hu recolheo to-

dallas gentes por quem avia emviado, com emtemçom de acorrer

a Tolledo. ElRei Dom Hemrriquejfabendo difto parte, emviou a

Córdova a todollos feus que fe veheífem pêra elle alli a Tolledo,

hu tijnha o cerco, como foubeífem que elRei Dom Pedro partia de

Sevilha, por quamto fua voontade era de pelleiar com elle : veemdo

elles fuás cartas, fezeromno affi, e feeriam per todos mil (3) e qui-

nhemtos homeens darmas; e quamdo elRei Dom Pedro chegou a

Alcaçar, que he na comarca de Tolledo, eram elles em Villa real,

dezoito legoas deffa cidade. ElRei Dom Hemrrique em todo eito

nom era certo fe elRei Dom Pedro vijnha por lhe dar batalha, ou

deçercar a cidade, e pois a batalha eítava em duvida, ouve acordo

de leixar gentes fobre a cidade, que nom fe fazemdo que nom per-

deífe o tempo e trabalho que pofera em na teer cercada, ca fe re-

ceava que elRei Dom Pedro fingeífe que lhe quiria dar batalha, e

el

(1) fangua T. (2) podia T. (3) e feriâo peerto de dous myl T.
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el levantado do(i) arreai, açaimar a cidade de gentes e darmas e

avomdo de viamdas ; e porem leixou no arreai féis centos homeens

darmas e peoões e beeíteiros com elles; e partimdo de lbbre Tol-

ledo, foiffe pêra huuma villa que chamam Orgas, que fom çimquo

íegoas deffa cidade, e alli chegarom a elle as gentes que diífemos

que vijnham de Córdova, e mais chegou alli Monffe (2) Joham de

Claquim, que vijnha de Framça, e com aquelles que vijnham com

elle, e doutros eftramgeiros que com elRei amdavom, feeriam ataa

féis çentas lanças; alli que fe jumtarom alli per todos com efles e

com outras gemtes ataa três mil outros homeens de pee, nora curou

elRei de juntar, falvo aquelles que cada huum cuítumava de trazer

comfigo, e alli hordenou fua batalha per efta guifa: a avamguarda

deu a Monífe Beltram, e aos outros cavalleiros que veherom de

Córdova, e a outra gente toda que foífem com el em outra batalha,

fem fazer mais alias, nem mudar outra hordenamça. E partimdo

dalli, foube como elRei Dom Pedro paífara pollo campo de Calla-

trava, e que era acerca dhuum caflello que chamam Montei, que

he da hordem de Samtiguo(3), e que eram com elle Dom Fernam-

do de Caftro, e Fernamdafonfo de Çamora, e os concelhos de Sevi-

lha e doutros logares, ataa três mil lanças, e de mouros que elRei

de Graada mandara em fua ajuda mil e quinhentos de cavallo.

CAPITULO XXI

Como ouverom batalha elRei Dom Hemrrique e elRei

Dom Pedro, e foi vencido elRei Dom Pedro.

ElRei Dom Hemrrique ouve feu confelho de trigofamente am-

dar feu caminho, e catar maneira como pelleiaífe com el-

Rei Dom Pedro, ca bem vija que duramdo a guerra perlomga-

damente, cobraria elRei Dom Pedro mujtas avamtageens; e por

tan-

íi) ho T. tu Mofie T. (3) Santiaguo T. B.
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tanto amdou quamto pode por dar aguça a poer a batalha, de

guifa que chegou acerca de Montei omde citava elRei Dom Pedro,

e alguuns dos que hiam com elle poinham fogo aos matos, por veer

o caminho que lhe embargava a efcuridom da noite. ElRei Dom
Pedro nom lábia novas delRei Dom Henrrique, nem era certo fe

partira do arreai de fobre Tolledo, e tijnha fuás companhas arra-

madas pellas aldeãs, a duas e três legoas do logar de Montei. Gar-

cia Moram alcaide (1) do caítello veemdo taaes fogos, diffe a elRei

como pareciam, e que (2) viffe fe eram de feus inmijgos. ElRei Dom
Pedro diffe que penífava que era Dom Gomçallo Mexia, e os ou-

tros que partirom de Córdova, e fe hiam juntar com aquelles que

eftavom em Tolledo; pêro em efta duvida mandou elRei luas car-

tas a todollos feus, que poufavam pellas aldeãs darredor, que na

alva da manhaã foffem com elle no logar de Montei hu eftava. Ou-

tro dia gramde manhaã, chegou elRei Dom Hemrrique com fas

gentes (3), que des mea noite aviam amdado a vifta do logar de

Montei, e alguuns delRei Dom Pedro, que elle enviara ao caminho

domde pareciam os fogos, tornaromífe apreífa, dizemdo que elRei

Dom Hemrrique com fuás companhas vijnham ja todos mujto preto

dalli. ElRei Dom Pedro como efto ouvjo, armouífe el e os feus, e

poferomfe em batalha acerca do logar de Montei, e nom eram

aimda vijmdos todollos da fua parte, que elle mandara chamar aas

aldeãs. ElRei Dom Hemrrique como chegou, aderemçou com fuás

gentes pêra a batalha; e Monífe Beltram de Claquim, e os meef-

tres de Santiago, e de Callatrava, com os outros que eram na avam-

guarda, quamdo moveram pêra jumtar com os delRei Dom Pedro,

acharom huum valle que nom poderom paífar; e elRei Dom Henr-

rique com os que com elle hiam, que era a fegumda batalha, paf-

farom per outra parte, e aderemçarom pêra os pemdooens delRei

Dom Pedro, e tanto que chegarom a elles, forom logo desbarata-

dos

(1) alcaide moor B. (2) e que fe T. (3) com affaz gente T.
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dos, ca elRei Dom Pedro nem os feus nom fe teverom per nenhuum

eipaço, e começarom de fe hir. Os delRei Dom Hemrrique huuns

feguiam os mouros matamdo em elles, outros fe deteverom com os

delRei Dom Pedro, ataa que fe acolheo ao caftello de Montei, e fe

emçerrou em elle, e parte dos. feus fe acolherom dentro, outros fu-

girom, e delles forom mortos, e delRei Dom Hemrrique nom mor-

reo outrem, falvo huum cavalleiro de Córdova que diziam Joham

Xemenez ; e foi efta batalha a hora de prima quarta feira quatorze

dias de março, de mil e quatro çemtos e fete anos. Martim Lopez

de Córdova, que elRei Dom Pedro fezera meeftre de Callatrava,

vijnha elfe dia com gentes pêra feer com el na batalha, e alguuns

daquelles que hiam fugimdo, deromlhe novas como era vencido, c

ol tornouífe pêra Carmona, hu eítavom os filhos delRei Dom Pe-

dro, a faber, Dom Diego, e Dom Sancho e outros, que elRei Dom

Pedro depois da morte de Dona Maria de Padilha ouvera dal-

guumas outras molheres, e apoderouífe dos alcaçares da villa todos

três, e dos tefouros delRei, e de quamto hi achou; e colheromífe

dentro ao logar com elle, ataa oito centos de cavallo e mujtos

beefteiros e homeens de pee, ca o logar era bafteçido darmas e

viamdas em grande avondança.& 1

CAPITULO XXII

Das ra^ooens que ouve Meem Rodrigues de Secura com

Moffe Beltram de Claquim fobre o cerco

delRei Dom Pedro.

Desbaratada aquella batalha, e pofto elRei Dom Pedro no

caftello de Montei, fez logo elRei Dom Hemrrique a muj

gramde preífa fazer huuma parede de taipas e de pedra íeca, com

que cercou o logar darredor, de guifa que elRei nom fe foífe dalli.

Com elRei Dom Pedro eftava no caftello huum cavalleiro de Gal-

liza, que diziam Meem Rodriguez de Seavra, que fora prefo na

vil-
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villa de Brevefca, quamdo elRei Dom Hemrrique entrara nova-

mente no reino; e teemdo
'
prelo e remdido huum cavalleiro que

chamavom MonlTe Beltram de Delia falia, pagou por elle MoníTe

Beltram de Claquim çimquo mil frameos, por quamto lhe dilTe o

dito Meem Rodriguez que era natural de terra de Traftamara, que

MoníTe Beltram ouvera eftomçe novamente por comdado, e poi

efta razom efteve aquel Mem Rodriguez com Moffe Beltram huum

tempo, e depois fe foi pêra elRei Dom Pedro ; e por efte conheci-

mento que Meem Rodriguez avia com MonlTe Beltram, falloulhe

huum dia do caftello, e diffe que fe a el prouguelfe, que lhe queria

fallar em fegredo. MonlTe Beltram diffe que lhe prazia, e devifarom

a hora quamdo folfe a falia, e por que a guarda daquella parte era

de MoníTe Beltram, veolhe Meem Rodriguez fallar de noite, e fuás

razoões forom eítas: «Senhor MonlTe Beltram, elRei Dom Pedro

«meu Tenhor, me mandou que fallaffe comvoTco, e vos emvia di-

«zer afli, que bem fabe que vos fooes mui nobre cavalleiro, e que

«fempre vos pagaftes de fazer façanhas de boós feitos, e por que

«vos veedes bem o eftado em que elle he,'i) poíio, que fe vos prou-

«guer de o livrar daqui e poer em falvo, feemdo com elle e da fua

«parte, que el vos dará duzemtas(2) mil dobras caftellaãs, e mais

«féis villas de jur e derdade(3), pêra vos e voífos fobçeífores que

* depôs vos venerem; e peçovos por merçee que o façaaes, ca

«gramde homrra cobrarees acorrer a huum Rei tal como efte,

«quamdo todo o mundo fouber, que por vos cobrou fua vida e

«reino». MoníTe Beltram refpomdeo a Meem Rodriguez dizemdo:

< Amigo, vos fabees bem que eu foom vaffallo delRei de Framça

«meu fenhor, e natural de fua terra, e foom aqui vijmdo per leu

«mandado a fervir elRei Dom Hemrrique, por que elRei Dom Pe-

«dro tem a parte dos Imgrefes e fez liança com elles, efpicialmente

«contra aquelle que eu tenho por fenhor: aalem defto eu lirvo el-

Rei

(1) ettaa e he 7". eftá B. (2) trezemtas T. |3) de juroe de herdade T.

?7
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«Rei Dom Hemrrique, e amdo a fuás gajas e folldo, e nora me

«compria fazer coufa que contra feu ferviço e homrra foffe, nem

«vos nom mo deviees confelhar; e rogovos que fe alguum bem ou

«cortefia em mim achaftes, que mo nom digaaes mais». «Senhor

«Monffe Beltram, diíTe Meem Rodriguez, eu emtemdo que vos di-

«go coufa que fazemdoo, nom vos he nemhuuma vergonça, e pe-

« covos por merçee que cuidees em ello, e avee sobrefto boom con-

«felho». Monffe Beltram ouvidas eftas razoões, diffe que fe queria

avifar fobrello, pêra veer o que lhe compria de fazer em tal cafo.

Tornouffe Meem Rodriguez com efte recado a elRei(i), e alguuns

diziam depois que el differa efto com arte a Monffe Beltram, feem-

do em conffelho delRei Dom Pedro feer efcarneçido, como depois

foi, e que pêro (2) elle fora prcfo quamdo elRei Dom Pedro foi

morto, que todo fora arte do dito Meem Rodriguez, por quamto

lhe elRei Dom Hemrrique depois deu em Galliza dous logares de

jur e derdade. Outros dizem que efto nom pareçeo feer affi, por

que Meem Rodriguez era muj boom cavalleiro, e nom he de creer

que fezeffe tal coufa comtra feu fenhor, moormente que depois to-

mou a parte delRei Dom Pedro, e peffeveramdo (3) em ella, aca-

bou fua vida.

CAPITULO XXIII

Como elRei Dom Pedro fahiu de Montei, e como foi

morto, e em que logar.

Monsse Beltram ficou bem cuidofo por as razoóes que lhe

Meem Rodriguez diffe, e outro dia chamou feus paremtes

e amigos que alli eram com elle, efpeçiallmente huum feu primo

que diziam Monffe Oliver de Mani, e diffelhe todallas razoões que

lhe Meem Rodriguez avia prepoftas, e que lhe deffem comífelho

como lhe parecia que devia fazer; porem que logo lhe notificava,

que

(1) a elRei Dom Pedro T. (2) e que per T. (3) perfleveramdo T.
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que em nenhuuma maneira do mundo elle nom faria tal coufa,

feemdo elRei Dom Pedro emmijgo delRei de Framça leu fenhor,

e de mais delRei Dom Hemrrique, a cujas gajas e ferviço el am-

dava; mas que lhe pregumtava, fe erta razom que lhe Meem Ro-

drigues cometera, fe a diria a elRei, ou fe faria mais fobrello, pois

lhe cometia (i) coufa que fazemdoa, era deferviço dos ditos (2) fe-

nhores, des i era cafo de traiçom. Os cavalleiros parentes de

Monífe Beltram, e alguuns outros com que efto fallou, ouvjdas as

razoões que amtreile e Meem Rodriguez ouvera, dilferom que el-

les em aquelle comffelho outorgavom, que el nom fezeífe coufa

que contra (3) ferviço delRei de Framça feu fenhor foífe, nem ilfo

meefmo delRei Dom Hemrrique a cujas gajas eftava, de mais pois

fabia que elRei Dom Pedro era bem emmijgo dos ditos fenhores;

mas diíferomlhe que lhes parecia bem que o fezelfe faber a elRei

Dom Hemrrique. Moíle Beltram creemdoos de comffelho, fallou a

ElRei todo o que lhe avehera com Meem Rodriguez de Seavra.

elRei Dom Hemrrique lho gradeçeo mujto, e dilfe que a Deos gra-

ças melhor guifado tijnha elle de lhe dar aquellas villas e dobras

que lhe elRei Dom Pedro prometia, que nom el ; e prometeo logo

de lhas dar, rogamdolhe que diífelfe a Meem Rodriguez que elRei

Dom Pedro veheffe feguro a fua temda, e que elle o poeria em

falvo, e como hi folie, que lho fezeífe faber. Monífe Beltram duvj-

dou de fazer efto, pêro per aficamento de alguuns parentes feos

demoveoffe ao fazer, e nom teverom porem os que efta razom ou-

vjrom falvo que fora muj mal feito: ca dizem alguuns que quamdo

Monífe Beltram tornou a reporta a Meem Rodriguez, que paíla-

rom muj gramdes juramentos antrelles que poeria elRei Dom Pe-

dro em falvo, de guifa que elRei fe teve por feguro delle; nem he

de cuidar que elRei Dom Pedro doutra guifa faira (4) do caftello,

e fe pofera em feu poder ; mas por o grande aficamento em que fe

vi-

( 1) cometera B. (2) dos dous T. (3) contra el T. (4) fayria T.



i 74 CHRONICA

vija, em fe partirem alguuns dos léus delle. c vijnreníe pêra elRei

Dom Hemrrique, des i polia augua que nom tijnham te nom muj-

to pouca, e com esforço das juras que lhe feitas aviam, ouveffe da-

ventuirar huuma noite, avendo ja nove dias que jazia no caftello

;

e veftio huumas folhas, e cavalgou em cima d'huum cavallo genete,

e com elle Dom Fernamdo de Caftro, e Diego Gomçallvez filho do

meeftre Dalcantara, e Meem Rodriguez e outros, e veoífe pêra a

poufada de Moíle Beltram, e defcavalgou do cavallo, e difielhe:

«Cavalgaac, ca tempo he que nos vaamos» : e nenhuum refpom-

deo a efto, por que fezerom ja faber a elRei Dom Hemrrique como

elle eftava com Moíle Beltram. Quamdo efto vio elRei Dom Pe-

dro, pos duvida em lua eftada, e nom ouve ifto por boom final, e

quifera cavallgar em feu cavallo. e huum dos que eftavom com

Moíle Beltram, travou delle e diíle: «Efperaae huum pouco, fe-

nhor» : e deteveo que nom partilfe. Em efto chegou elRei Dom
Hemrrique armado de todas armas, com o baçinete porto em na

cabeça, como eftava preftes pêra efte feito; e como entrou na tem-

da de Molie Beltram, travou delRei Dom Pedro, e nom o conhecia

bem por aver grani tempo que o nom vira. Mas aqui fom defvai-

radas oppinioões, porto que a fim toda feia huuma, ca huuns di-

zem que travamdo elRei Dom Hemrrique delle, que aimda duvi-

dava fe era elRei, e que huum cavalleiro de Moíle Beltram lhe

diíle: «Veede ca elle he voílb emmijgo» : e que relpondeo logo el-

Rei Dom Pedro duas vezes, dizemdo: «Eu fom. eu fom» : e que

eftonçe o conheçeo melhor elRei Dom Hemrrique, e lhe deu com

huuma daga(i) pelo rofto, e o derribou em terra, ferimdoo dou-

tras feridas, foi morto aaquella hora. Outros afirmam efcrepvemdo

em feus livros, que elRei Dom Pedro quando fe vio em poder de

leu irmaão, e como era traido daquella guifa, que fe lançou a e\

rijamente dizemdo: «Oo treedor, aqui eftas tu> : como (2) homem

de

(1) adagua T. (2) e como T. B.
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de gram coraçam quiferalhe dar com huuma daga que lhe ja to-

mada tijnham, e quando a nom achou, que fe emviou a el a bra-

ços, e deu com el em terra, e que eltomçe Fernam Samches de

Thoar que era huum dos cavalleiros que elRei Dom Hemrrique

comfigo levava, tirou elRei Dom Pedro de cima, e voltou elRei

Dom Hemrrique ibbre elle, e que delia guila foi morto; em outra

maneira fe os leixarom ambos, crceffe todavia que elRei Dom Pe-

dro matara leu irmaão. Hora nos comcordamdo o defvairado ra-

zoar deites e doutros autores, dizemos per efta maneira: a queeda

leia dambos, e elRei Dom Pedro avudo por boom e ardido caval-

leiro, que em tal tempo nom perdeo coraçom e esforço; mas el fem

nenhuuma ajuda, e elRei Dom Hemrrique com mujtos matouho

per fa maão, e afíi acabou fua trabalhofa vida.

CAPITULO XXIV

Como foi fabudo pello reino que elRei Dom Pedro era

morto, e da maneira que elRei Dom Hemrrique

teve em alguuns logares.

Gramdk arroido foi no arreai quamdo fouberom que elRei era

morto, e forom prefos em effa ora Dom Fernamdo de Caf-

tro, e Meem Rodriguez de Seavra, e Gomçallo Gomçalvez Davilla.

e outros que com elRei fahirom do caftello; e foi fua morte vijmte

e tres(i) dias de março de mil e quatro çemtos e fete (2), avemdo

emtom de fua hidade trimta e cimquo anos e fete mefes: homem

de boom corpo, brameo, e ruivo, e çeçeava huum pouco na falia,

e viveo em feo reino ataa que fe Dom Hemrrique chamou Rei em

Callaforra, dez e féis anos compridos, e reinou três anos em con-

temda com elle: e morto afíi fegumdo ouviftes, depois foi levado

a Tolledo, e fepultado com os outros Reis. Os que no caftello de

Mon-

(1) a xxiii T. (2) e fete annos T.
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Montei eftavom, deromffe todos a elRei Dom Hemrrique, e entre-

garomlhe todallas couías que delRei Dom Pedro forom; e iíTo

meelmo fe lhe deu Tolledo, aquella cidade que tijnha cercada. De

Montei partio elRei Dom Hemrrique, e emcaminhou pêra Sevilha,

que ja tijnha tomada voz por elle, e dalli mandou todallas gentes

pêra luas terras. Outro 11 foi certo que Cidade Rodrigo, e Çamo-

ra, e Carmona, que damte eftavom por elRei Dom Pedro, nom

quiriam tomar lua voz, com alguuns outros logares; e elRei fez

cometer a Martim Lopez de Córdova, meeftre que fe chamava de

Callatrava, e aos outros que eftavom em Carmona com os filhos

delRei Dom Pedro, que elle poeria os moços e elles todos com os

tefouros e joyas que delRei Dom Pedro fkarom, e com todo o feu,

demtro em Purtugal, ou em Graada, ou em Ingraterra, qual ante

quifeffem, e leixaffem o logar lem mais contemda; e elles nom

quiferom fazer nemhuuma preitefia. Aalem defto fez cometer a el-

Rei de Graada tregoas por alguum tempo, e o Rei mouro nom fe

outorgou em ello; e elRei veemdo efto, leixou feus fromteiros na-

quella comarca, e emcaminhou pêra Tolledo, que ja tijnha lua

voz delle; e alli ouve comfelho que pofto que lançaffe gramde

peita pello reino, nom avia poder de chegar a comprimento de pa-

gar o iblldo que devia, e por nom anojar e agravar os poboos

mudou a moeda em mais baixa lei ; e efta mudamça prefemte pêra

pagua dos eftramgeiros, mas dapnou mujto a terra fobimdo as

couías em tam gramdes preços, por a moeda que era febre, que

valha huuma dobra trezemtos maravidijs, e huum cavallo íefeem-

ia mil.

CA-
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CAPITULO XXV

Quaacs lagares tomarom vo\ elRei Dom Fernamdo,

e dalguumas gentes que fe veberom pereele.

Como clRei Dom Pedro foi morto, alguuns dos que tijnham

os Jogares por elle, tomarom voz por elRei Dom Hemrri-

que ; outros que lhe obedeeçer nom quizerom, eícrepverom logo a

elRei de Purtugal, que fe fua merçee foffe de os aver por feus, que

levamtariam voz por elle, e que começaíTe emtrar(i) per Caftella,

e que lhe dariam as villas, e o receberiam por fenhor, fazemdolhe

delias menagem. ElRei Dom Fernamdo muj ledo daquefto, ref-

pomdeo a todos que lhe prazia mujto, e que os avia por feus e

lhe faria mujtas merçees, e lhe acorreria com luas gentes, e per

corpo fe cercados foífem, e lhe mefter fezeíTe. E as cidades e villas

que tomarom fua voz, forom eftas, Carmona, Çamora, Cidade Ro-

drigo, Alcamtara, Vallença Dalcamtara ; e mais de Galliza, a ci-

dade de Tuj, Padrom, Arrocha, Acrunha, Salvaterra, Bayona.

Alhariz, Millmanda, Arahujo, a cidade Dourenfe, a villa de Riba-

daiva, e Lugo,(2) a cidade de Samtiago, que fe deu mais tarde, e

com certas comdiçoões. E afíi como eftes logares fe derom a el-

Rei Dom Fernamdo, afíi fe veherom logo pêra elle com fuás gen -

tes todollos fidallgos e cavalleiros que eram da parte delRei Dom
Pedro, afli de Galliza come de Caftella, afora aquelles que efta-

vom nos lugares que tomarom voz por Purtugal ; e os nomes dal-

guuns delles fom eftes: Dom Affonfo, bifpo de Cidade Rodrigo,

que deu a elRei os caftellos da Feolhofa e de Lumbrales, o comde

Dom Fernamdo de Caftro, Alvoro Perez de Caftro feu irmaão

baftardo, que depois foi comde; o meeftre Dalcamtara Dom Pêro

Girom, Fernamdafonfo de Çamora, Joham AffoníTo de Beeça, Jo-

ham

(1) a emtrar T. (2) e loguo T.
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ham Affonflb Je Moxica, Sueire Annes de Parada adeamtado de

Galliza, Gomçallo Martins de Cáceres, Alvoro Meemdez de Cáce-

res, Affonííb Fernamdez de Lacerda, Joham Perez de Novoa, Jo-

ham Perez Daça, Fernam Rodriguez, Alvoro Rodriguez léus ir-

maãos, Affonflb Fernamdez de Burgos, Meem Rodriguez de Sea-

vra, Alfonflb Lopez de Texeda, Affonflb Gomez Churichaão, Diego

Affonflb de Carvalhal, Gomez Garcia de Foyos, Martim Garcia

Daliazira, Joham Fernamdez Amdeiro, Pedrafonfo Girom, Mar-

tim Lopez de Cidade, Affonflb Vaafquez de Vaamondo, Affonflb

Gomez de Lira, e Lopo Gomez, Fernam Caminha e léus filhos,

Diegafonlb de Proanho, Fernam Goterrez Tello, Dialamchez

adeamtado de Caçolla, Garcia Perez do Campo, Pêro Diaz Palla-

meque, Diego Diaz de Gayofo, Fernamdallvarez de Queiroos, Gar-

cia Prego de Montaão, Diego Samchez de Torres, Joham Affonflb

de Çamora, Diegaffonflb de Bollanho, Amdree Fernamdez de Vera,

Álvaro Diaz Pallaçoillo, Gomçallo Fernamdez de Valladares, Ber-

nalde Anes do Campo, Martim Chamorro filho do meeítre Dal-

camtara. Eftes e outros que nom nomeamos fe veherom pêra el-

Rei Dom Fernamdo, delles(i) juntos em companhia, e outros per

li com fuás gentes, fazemdo emtemder a elRei que aflí como

aquelles logares tomarom lua voz, que affi fariam outros mujtos,

em tanto que entemdiam que era pequena maravilha feer Rei de

Caftella, ou da moor parte delia; e quamdo feer (2) nom quilefle,

que podia fazer Rei huum dos filhos delRei Dom Pedro léus fo-

brinhos, que tijnha Martim Lopez em Carmona; affi que d'huuma

guifa ou doutra, nom fe lhe podia defto feguir fe nom muj gramdc

homrra e proveito, des i vimgança da morte delRei Dom Pedro

feu primo, em que moftraria gramde façanha que lhe todo o mun-

do teeria a bem. Elrei difle que de Caftella feeria Rei quem Deos

quifeífe, mas que el fe trabalharia a todo feu poder de vimgar a

mor-

(1) e elles T. (2) o feer B.
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morte delRei Dom Pedro Teu primo : e dizem alguuns que mandou
fazer queixume ao Papa, e a elRei de Ingraterra, e a léus filhos,

do mal e defomrra que Dom Henrrique avia feito a elRei Dom
Pedro leu primo, em no matar daquella guifa, e lhe tomar o rei-

no; e que a eito forom Dom Martim Gil bifpo Devora, e o almi-

ramte, quamdo os elRei mandou em meffagem ao Primçipe e a

outros fenhores em duas gallees

CAPITULO XXVI

Das íircemças que elRei Dom Fernamdo fe\ com clRci

de Graada. por j'a\ercm guerra a viRei Dom
Hemrrique.

Elrei Dom Fernamdo era gramdiolò de voontade, e querem-

çolb daquello que todollos homeens naturallmente defeiam,

que he acreçemtamento de lua boa fama, e homrroío eirado : e

quamdo vio que fem leu requerimento o mundo lhe olferecia ca-

minho afíi aazado pêra cobrar tam gramde homrra, fem mais ef-

guardando contrairos que avijnr podelfem, determinou em toda

maneira de feguir efle feito e levar adeamte; veemdo em fua

voomtade tantas ajudas pêra ello preftes, que lhe pareçeo ligeira

coula toda Caftella lcer fua em pouco tempo. E feemdo certo

como elRei de Graada nom quifera fazer tregoas com elRei Dom
Hemrique, por aazo da morte delRei Dom Pedro, cujo mujto ami-

go era, por as razoões que ouviftes; trautou logo com el luas

^veemças, e forom em eira guifa : que ambos fezeífem guerra a

odollos que fua voz tomaffem e toflem em fua ajuda, e eira guerra

foffe per mar e per terra, e que elRei de Graada nom fezeíTe paz

nem tregoa com elRei Dom Hemrrique, mas todavia foffe em
ajuda delRei Dom Fernamdo, conthinuamdo a guerra contra elle,

e que quaaes quer villas que tomaffem voz por elRei Dom Fer-

nam-
28
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namdo, que foffem íeguras delRei de Graada, e iffo meefmo as

que tomaffem voz por elRei de Graada foffem feguras delRei Dom

Fernamdo: c que fe o Rei mouro fezeffe vijnr gentes de Bellama-

rim, ou doutros logares, em fua ajuda comtra elRei Dom Hemrri-

que, que el foffe theudo de pagar o folldo, lem cuftamdo a elRei

Dom Fernamdo nenhuuma coufa; e per effa guifa vijmdo gentes

eftrangeiras em ajuda defta guerra a requirimento delRei Dom
Fernamdo, que elRei de Graada nom foffe theudo a lhe pagar

parte do lblldo que por fua vijmda ouveffem daver : e que quaaés

quer villas ou logares que tomaffem voz por elRei de Graada, de-

pois que as comqueriffe ou himdo pêra as comquerer, que feemdo

taaes logares per leu mandado deftruidos, que nom foffe porem

efta paz quebrada, pois que o nom faziam fe nom com medo; e

per efta maneira fezeffe elRei Dom Fernamdo aos que tomaffem

fua voz quando lhe prouguefie de o fazer, lem quebrando po-

rem efta aveemça, a qual os Reis firmarom antre fi por tempo

aflinado de çimquoemta anos, com gramdes juramentos, fegumdo

a creemça de cada huum, feitos da huuma parte aaoutra a nom

falleçer dello, por coufa que aveheffe.

CAPITULO XXVII

Que maneira tijnha elRei Dom Fernamdo com os fidali-

gos, que fe de Cajlella pereelle veherom.

E ouvido ante defto quaaes logares tomarom voz por elRei

Dom Fernando, e os nomes dalguuns fidallgos que fe pe-

reelle veherom, bem he que faibaaes que geito tijnha elRei com

elles, e des i fe ulou dalguum fenhorio nas villas e cidades que

eftomçe fua parte teverom : e dizendo primeiro da maneira que

elRei com elles tijnha, efta era muj honrrofa e de gramde gafa-

lha-
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lhado, ca aalem de elRei feer graado e liberal (i) nom loomente

aos léus, mas aimda aos eítramgeiros, a eftes aflljnadamente mof-

trava elRei gramdes gafalhados, e partia com elles muito graada-

mente, em tanto que era pralmado dos de Tua terra, e lho diziam

per vezes no conflelho, e cl refpomdia aos fidallgos que lhe em

iíto fallavom, que os Teus aviam cafas e terras em que abaítada-

mente podeffem viver, e os que vijnham delacorridos, avijam

melter bem apoufemtados e fazerlhes mujtas merçees: emtom

lhes rogava a todos que fempre deíTem deffi mujta homrra aos

ertramgeiros, dizemdo que em eito Te moftravom lempre os boons

fidallgos, darem defTi mujta homrra e acolhimento a quaaes quer

boons que vijnham delacorridos. Aííi que dizemdo per meudo

quamtas gramdezas contra elles moltrou, feeria lomgo proçeííb

douvir: porem queremos que tanto laibaaes, que depois da morte

deite Rei Dom Hemrrique, eltamdo huuma vez elRei Dom Joham

leu filho em huuma villa de Caltella, que chamam Medina dei

campo, poufava alli em huumas pequenas cafas, de guifa que

çeamdo el em huuma eítreita camará que em ellas avia, eítavom

alguuns fidallgos fora razoamdo em mujtas coufas, dos quaaes era

huum Fernam Piriz Damdrade(2), e Alvoro Piriz do Soiro, e Gar-

cia Gomçallves de Grifalva e outros, e começarom de fallar nas

graadezas dos Reis de Purtugal e de Caltella, quaaes delles fororr.

mais graados, e huuns delles diziam que elRei Dom Hemrrique

fora muj graado, e outros nomeavom elRei Dom Affonío, e alli

dos antijgos Reis de Caltella cada huum legumdo lhe prazia; e

pêro hi Portugueles nom elteveítem, começarom de louvar mujto

elRei Dom Denis de Purtugal, dizemdo que amtre os Reis Delpa-

nha que de graadezas ufarom, el tevera gramde avamtagem; e

fallamdo em iíto, começarom alguuns de dizer que elRei Dom
Fer-

i ser muy gramde. graado e muyto libeeral T. 2 Femamdo

Peerez Dameraade T.
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Fernando era o mais graado Rei, de que fe os homeens podiam

acordar; e os que iflo diziam a provar fua emteemçom, chama-

rom Joham Affoníib aa Moxica, que com outros íidallgos eftava

hi acerca departimdo em outras coufas, e contaromlhe todo feu

razoar, e a duvida em que eram fobre aas graadezas dos Reis que

na Elpanha forom, e que por que alguuns tomavom bamdo por

elRei Dom Fernamdo, dizemdo que elle o fora o mais de todos, e

el vehera a Purtugal depois da morte delRei Dom Pedro, que dif-

feffe que graadezas achara em ellc; e el refpomdeo dizemdo: «Eu

«nora ei razom de íaber todallas graadezas que elRei Dom Fer-

«namdo moítrou contra aquelles Ienhores e íidallgos que fe pêra

«fua terra forom, lei porem que recebiam delle todos mujta homrra

«e gramdes gafalhados, e a mujtos que nomear poderia, deu villas

«e terras de jur e derdade, e gramdes dadivas de dinheiros e bef-

«tas e outras coufas. E de mim vos digo que eftamdo huuma vez

«na cidade Devora, que el me mandou huum dia trimta cavallos,

«e trinta mullas, e trimta arnefes, e trinta mil livras em dinheiros,

«que eram mil e cento e tantos marcos de prata, e quatro azemel-

«las, as duas delias com duas camas, e as outras duas com roupa

«deftrado, e mais me deu de jur e derdade huuma fua villa que

«chamam Torres vedras; e per aqui poderees veer que daria aos

«outros ienhores e íidallgos de moor eftado e comdiçom que eu».

Emtom differom todos que nenhuum dos Reis que ante forom,

achavom que tal graadeza moftraífe contra alguum eftramgeiro,

que a(i) fua terra venefle.

CA-

!']) que em 7".
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CAPITULO XXVII]

Da maneira que elRei tijnha nos lugares de CaJIella,

que por el tomarom vo\.

Fai j.amdo outro li do fenhorio, de que elRei Dom Fernamdo

hufou nas villas e cidades que lua voz eftomçe tomarom, fa-

bee que nom foi levemente affi tomada (i), que el nom hufaffe em

ellas de todo poderio, como nos outros logares de feu reino ; mas

affi compridamente fe lhe derom e obedeeçerom em todallas cou-

fas, como a leu liei e lenhor natural, e el tal titullo e nomeaçom

tomou dalguuns logares, quamdo lhe efcripvia luas cartas; affi

como efcrepvemdo a Çamora. chamavallc Rei de Purtugal e do

Algarve, o da muj nobre cidade de Çamora; dizemdo que per

morte delRei Dum Pedro leu primo, elle era de dereito herdeiro

dos reinos de Caftella e de Leom, e feu lenhor natural. Elle man-

dou fazer moeda de feus tinaaes douro e prata, e graves e barvu-

das em alguuns logares que fua voz tomarom, affi como em Ça-

mora, e na Crunha, e em Tuy, e em Vallemça, e em Miramda; e

pofe em ellas feus tefoureiros e officiaaes, fegumdo pêra ello com-

priam, os quaaes defpendiam e davom per fuás cartas e manda-

dos aquellas moedas, que fe eítomçe corriam per todo o reino de

Purtugal. ElRei deu gramdes privillegios aa cidade DouremíTe, e

de Samtiago. e dos outros logares que fua voz por elle tijnham,

damdo gramdes offiçios e teenças com elles. Mujtos veherom a

elle deífas villas e cidades, e pediamlhe os beens dos que fe hiam

Dera elRei Dom Hemrrique, e gaanhavom delle graças e priville-

gios e officios, e todo lhes era dado ledamente; elle dava os been^

das egreias e moefteiros. que os em Purtugal aviam, c iffo meefmo

nos logares que tomarom fua voz, nom foomente aos clérigos, mas

aas

(i) tomado /?.
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aas peffoas leigas, fe lhos primeiro pediam; e deu a comenda de

Toronho, e as villas e logares que lhe perteeçem, a Rui de Meira

freire da hordem de Sam Joham ; e mandou aas villas e logares

da hordem Dalcantara, que ouveífem por logoteemte do meeftre

deffa hordem, Garcia Peres do Campo craveiro. Todallas coufas

deffezas dhuum reino ao outro corriam ettomce pêra eftes logares,

fegumdo a cada huum prazia de levar; afti que nom foomente

os avia elRei por feus come lua heramça própria, mas aimda ef-

perava daver mujtos mais, íegumdo que lhe alguuns faziam era-

temder. E pella guifa que elRei Dom Fernamdo dava os beens

daquelles que fe hiam, e tijnham por parte delReí Dom Hemrri-

que, afli per effe modo dava elRei Dom Hemrrique as terras e

beens dos que tomavom voz por Purtugal, e os perfeguia a todo

feu poder.

CAPITULO XXIX

Como foi trautado ca/'amento antrc elRei Dom Fernam-

do e a Iffante Dona (
i ) Lionor, filha delRsi

Daragom.

Em todo eito elRei Dom fernamdo ouve acordo com os do

feu confelho, ciue pêra profeguir a guerra contra elRei Dom

Hemrrique, nom podia teer melhor maneira, que cometer a elRei

Dom Pedro Daragom, que a Itfante Dona Lionor lua filha, que

fora efpofada com o Iftamte Dom Joham filho do dito Rei Dom

Hemrrique, que a cafaffe com elle; e per tal cafamento emtemdia

•elle de levar feu feito mujto adeamte, com as outras ajudas que

tijnha; ca elRei de Graada dhuuma parte, e elRei Daragom da

outra, e elle per feu cabo com as gentes e logares que tomarom

voz por elle, pareçeo-lhe mujto aazado pêra mais cedo acabar o

que começar quiria. E foi affi de feito, que lha emviou pedir, e fo-

rom

dl e antre Dona T.
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rom alia por meflegeiros Badalai Defpinolla, e Aflbnflb Fernam-

dez de Burgos, e Martim Garcia cavalleiros de feu comfelho; e

lallamdo a elRei sobreíto, prougue de a cafar com elle; e mandou

huumfeucavalleiroquechamavom MonfleJoham de Villaragurt(i)

com poder abaftamte pêra rirmar efte cafamento, o qual chegou a

Lixboa omde elRei Dom Fernamdo eftava; e feitas luas aveem-

ças, foi elRei efpofado com ella per pallavras de prefemte, na

egreia de Sam Martinho da dita cidade, por quamto elRei pou-

fava eftomçe nos paaços que chamavom dos Iffantes, que fom

acerca delia egreia. E foi poíto nos trautos huuma condiçom, a

faber, que elRei Daragom o ajudaífe e fezeffe guerra com todo

feu poder contra elRei de Caítella dous anos continuados, e que

mil e quinhemtas lanças foffem pagadas aa culta delRei Dom Fer-

namdo; e por quamto eftas gentes darmas compria daver paga-

mento per moeda que fe coítumafle a correr no reino Daragom,

foi firmado em eira preiteíia, que elRei Dom Fernamdo mandafle

alia tanto ouro e prata, de que fe podeffe lavrar moeda de florijns

e reaaes que abafkuTe pêra pagua das gentes que ouveflem de fa-

zer guerra, as quaaes nom comeffem amdando na terra delRei

Daragom, depois que a guerra começalfe de feer. E avia elRei

Dom Fernamdo de poer certas arrefeens, por feer elRei Daragom

feguro do pagamento que os feus ouveflem daver, em quamto fer-

viflem em aquella guerra.

CA-

i i) Villaraque T.
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CAPITULO XXX

Como elRei Dom Fcrnamdo foi a Galli\a. c fe lhe deu

a Crunha.

Começou elRei Dom Fernamdo a guerra, e pos léus fromtei-

ros pellas comarcas, des i nos logares que fua voz tijnham,

e mandava que todollos logares foliem vellados de certas peffoas

em cada vella, e outras fohre vellas que as requeriam; e como era

íòl porto, fechavom as portas de cada logar, e abrianas foi levado,

e eftavom aas portas certos homeens com fuás armas, que nom

leixavom entrar peflba nenhuuma demtro, que conhecida nom

forte, e per cima do muro mujtas pedras e traves pêra deitar aos

de fora, fe tal coufa comprifle: o pam de todollos covaaes era car-

retado pêra a villa, e gaados afaftados dos eftremos pêra demtro

do reino : todallas arvores altas darredor dos logares eram cortas

e feitas em traçoôes(i), por os emmijgos nom averem aazo de fa-

zer delias coufa com que lhe empeeçeflem. Ertes avifamentos e ou-

tros mandou elRei teer em todollos logares; e porto que alguuns

digam, que el nom tomou em eíta guerra fe nom titulo de vimga-

dor da morte delRei Dom Pedro feu primo, efto nom foi defta

guifa; mas faziam emtemder a elRei e el affi o dezia, que pois el-

Rei Dom Pedro era morto, que el ficava erdeiro nos reinos de

Caftella e de Leom, ca era bifneto legitimo delRei Dom Fernamdo

de Caftella, neto da Rainha Dona Beatriz filha do dito Rei Dom

Samcho. Porem el numca fe tremetera (2) de começar tal demanda,

nem bufcar efta avoemga de tam lomge, fe nom forom os logares

que fe lhe derom de feu grado, e os mujtos lidallgos que fe vehe-

rom pêra elle, que lhe efto faziam emtemder. E por que aimda em

Galliza alguuns logares nom tijnham lua voz, hordenou elRei dhir

alia,

1 1 ! trancoões B. (2) antremetera 7".
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alia, por receber logares que fe lhe davom, e affeffegar a terra que

eftava por elle, e cobrar da outra a mais que podeffe; mas lua hida

foi de tal guila, que mais lua homrra fora nom hir alia deffa ve-

gada. E partio elRei per terra, himdo com elle Dom Álvaro Perez

de Caibro, e Dom Nuno Freire meeftre de Chriftus, e outros fenho-

res e cavalleiros, e gentes mujtas, e mandou hir oito gallees per

mar aa Crunha, e por capitam delias Nuno Martins de Gooes, e

chegou elRei a Tuj, e foi hi muj bem recebido Daffonffo Gomez

de Lira alcaide da cidade, e dos moradores todos delia. ElRei fal-

ou elfomçe com Lopo Gomez leu filho, que foffe deante aa Cru-

nha, e fe viffe que os da villa duvidavom de o receber por lenhor,

que el com aquelles que comligo levava fe pofeffe no muro de cima

da porta da villa, e que dalli defemdeffe aos do logar que nom

çarraffem a porta, ataa que elRei entraffe, que feeria logo acerca.

Lopo Gomez chegou aa Crunha, e nenhuuma coufa diffe aos do

logar da enteemçom que levava, laivo que fe hia pêra alli por veer

que maneira os Portuguefes queriam teer. Em ifto chegou elRei

Dom Fernamdo a vifta do logar, e os da villa o fairom todos a re-

ceber, e amtrelles Joham Fernamdez Amdeiro, que era o mais

honrrado do logar, por que as outras gentes fom delles pefcado-

res, e outros homeens nom de gram conta : e Joham Fernamdez,

por que ainda nom vira elRei de Purtugal, hia dizemdo alta voz

antre os outros todos: «Hu vem aqui meu lenhor elRei Dom Fer-

«namdo» : elRei quamdo eito ouvio, deu defporas ao cavallo em

que hia, e difle: «Eu fom, eu fom» : emtom(i) lhe beijou a maão

el, e aquelles todos que hiam de companhia; e por quamto elRei

deita guila foi recebido na Crunha, nom fe pos em obra nenhuuma

coufa do que Lopo Gomez ouvera de fazer.

CA-

(1) entam Joham Fernandez T.
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CAPITULO XXXI

Como foi tomado Monte rei.

Teemdo a villa da Crunha voz por elRei Dom Fernamdo, como

dizemos, mandou elRei carregar em Lixboa navjos de trigo

e cevada e vinhos, que levaffem todo aaquelle logar pêra feer baí-

teçido, e os outros logares darredor, que mingoa ouveffem de man-

tijmentos; e eftamdo huuma naao e huuma barcha(i) ante a villa

aa defcarga, veherom outros navjos dos emmijgos, e tomarom a

naao e a barcha, e bem çemto e quareemta moyos de trigo e ce-

vada que em ellas aimda eítavom, e mais homze tonees de vinho,

e levarom todo, e queimarom os navjos; e mandou elRei correger

os muros de Tuy, e de Bayona de Minhor(2), e doutros logares,

come quem os emtendia de poffuir lomgamente. As gallees de

Purtugal que amdavom pella cofta, tomarom alguumas naaos

boyamtes, e huum barco no rio de Ponte vedra, em que acharom

dez marcos de prata, e çimquoemta duzeas de pelles de cabras, e

outras coulas de pouco vallor. O comde Dom Fernamdo de Caftro

foiffe lamçar lbbre Monte rei, e levava noveemta elcudeiros feus;

e Vaafco Fernamdez Coutinho fefeemta, e Joham Perez de Novoa

cento, e Meem Rodriguez de Seavra oitemta, e affi Fernam Ro-

driguez de Soufa e outros fidallgos, cada huuns com fuás gentes;

e eram hi mais alguuns vaffallos do Ilfamte Dom Joham, affi como

Vaafco Martins Porto Carreiro, e Gil Fernandez de Carvalho, e

Martim Ferreira, e Fernam Rodrigues do Valle, e doutros muj

boons elcudeiros ataa cento ; e delles forom com o comde fobre o

logar, outros íicarom por effas frontarias, fegumdo lhes era hor-

denado. E pagavom aos que eram armados aaguifa, trimta folldos

por dia, e aos bem armados que nom eram aaguifa, vijnte, e aos

ou-

(i) barca B. (2) e de Mynhor T.
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outros quimze folldos ; e amdava aquel que tijnha carrego de pa-

gar elle íòlldo, pellos logares homde cada huuns eítavom, e alli

lhes fazia pagamento. E pos o comde arreai fobre Monte rei, com-

batemdoo com emgenhos e baftidas, e pêro bem deíiefo foffe dos

que dentro eftavom, aaçima foi filhado, e teve voz por Purtugal.

CAPITULO XXXII

Como elRei Dom Fernamdo partio da Crunha, quamdo

foube que elRei Dom Hemrrique vijnha pêra

pelleiar com elle.

ElRei Dom Hemrrique eítamdo em Tolledo, ouve novas que

elRei Dom Fernamdo de Purtugal fe fazia preftes pêra lhe

fazer guerra, e foube quaaes logares tomarom fua voz, e quamtos

fidallgos fe forom pereelle, e como tomava titullo derdar os reinos

de Caftella, por feer bifneto lidemo delRei Dom Sancho, como

diffemos : e foi certo como mandava fazer armada de gallees, e

que nos logares que tomarom (1) fua voz, colhiam luas gentes, e

lhes mandava elRei Dom Fernamdo folldo. ElRei Dom Hemrrique

fabemdo eftas novas, partio logo de Tolledo e foi pêra Çamora,

que eftava contra elle, e foi efto no mes de julho defte anno de

quatro çemtos e lete, e pos feu arreai da parte da pomte; e ja-

zemdo alli elRei fobre Çamora, cuidamdo trager com os da cidade

alguumas preitelias, per que lhe obedeeçeffem e foffem feus, ouve

novas como elRei Dom Fernamdo emtrara em Galliza, e como fe

lhe dera a Crunha, e que toda aquella terra lhe queria obedeeçer;

e como foube ifto, partio logo de fobre Çamora, e foi pêra Galliza

com todas fuás gentes, com emtemçom de pelleiar com elRei Dom
Fernamdo; e vijnham com elle Moffe Beltram de Claquim e to-

dollos Bertoões que com elle eram, e quantos fenhores e gramdes

ca-

1
1 1 tomavam T.
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cavalleiros em(i) leu reino avia. Kl Rei D. Fernamdo que difto ci-

tava deffegurado, e nom hia preftes, laivo por receber villas, quam-

do foube que elRei Dom Hemrrique vijnha com todo feu poder

com emteençom de lhe dar batalha, nom ouve em feu confelho

de o atemder; e como lbube que era em terra de Galliza, leixou

feus fronteiros nos logares que por el tijnham voz, a faber, na Cru.

nha Dom Nuno Freire meeftre de Chriftus, natural daquella co-

marca, com quatro çemtos homeens de cavallo, e em Tuj Affonffo

Gomez de Lira, e em Salvaterra e nos outros logares feus capi-

taães; e mandou a Dom Alvoro Perez de Caftro que acaudellaffe

aquellas gentes que forom com elle, e fe veheffe com ellas per

terra ataa Purtugal; e elRei meteoffe em huuma das gallees que

levara Nuno Martins, e veo em cila ataa cidade do Porto. ElRei

Dom Hemrrique homde vijnha, foube novas como elRei Dom Fer-

namdo era partido, e como fe tornara pêra Purtugal, e acordou

com Moffe Beltram de Claquim e com o comde Dom Sancho feu

irmaão, e com effes fenhores que com el vijnham, que emtraffe

per Purtugal pêra veer fe poderia trager(2) alguumas preitefias com

elRei Dom Fernamdo, que fofle feu amigo e nom ouveffem guerra.

E leixou (3) o caminho da Crunha que tragia, e veo perantre Tuj

e Salvaterra, e paliou o rio do Minho a vaao, por que era em

tempo que o podiam fazer; e como emtrarom per Purtugal, come-

çaram de fazer tal guerra, qual homem com maa voomtade faz

em terra de feus emmijgos. quamdo nom acha quem lho embar-

gue. (°»

CA-

(i) e todollos fenhores e cavalleiros que em 7'. (2) temtar 7". (3) E

leixou elRei T.

(a) No Códice T. não acaba aqui o capitulo ; mas ejie com o se-

guinte formão hum só capitulo; de maneira que o cap. 34 do Códice do

R. Arquivo vem a ser o cap. 33 do dito Códice T.
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CAPITULO XXXIII

Como elRei Dom Hemrrique cercou Bragaa e a cobrou

per preitefia.

Chegou elRei Dom Hemrrique a Bragaa, e como o logar era

gramde e mal cercado, fem aver hi mais d'huuma torre, em

logar aimda que nom preftava, era bem aazado pêra fe tomar.

Lopo Gomez de Lira, labemdo como na cidade citava muito pouca

gente, e aimda effes poucos que eram mujto mal armados pêra de-

femder a cidade, lançouffe dentro ante que elRei de Caitella che-

gaffe, com huuns dez de cavallo e trinta peoões. ElRei Dom Hemr-

rique começou de a combater, e pêro o muro folie baixo, e os de

demtro muj mal armados, nom a podia elRei tomar; e jazemdo

por dias fobrella, hordenou de a combater huuma vefpora de Sam

Bertolameu, e poslhe huuma baitida, e combatheoa de guiía que

morrerom dos de dentro quareemta e oito homeens, per mingoa

de nom íeerem armados, pêro com todo eito nom a pode elRei to-

mar. Eltomçe os da cidade veemdo que a nom podiam defender,

preiteiaromffe a certos dias que o fezeffem laber a elRei Dom Fer-

namdo. que eltava em Coimbra ; e Lopo Gomez veemdo eito, fa-

hiufle de noite ante do prazo acabado, e foiffe. A cidade nom foi

acorrida ao tempo que fe preitejou, e deuffe a elRei Dom Hemrri-

que, e emtrou dentro em ella com todollos léus: os do logar pofe-

rom as coutas que levar poderom demtro na fee, omde lhas nom

tomavom ; e depois que elRei hi eíteve huuns leis dias, veemdo

como era maa de manteer, des i a terra gaitada de mantijmentos.

poíeromlhe o fogo, e foromffe a Guimaraaens, que fom d'hi três

legoas. ElRei Dom Fernamdo quamdo foube como fe Bragaa dera.

ouve gram queixume dos do logar; dizemdo que fe poderom (1

mais

(1) fe podeera T.
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mais manteer fe quiferom, moormente que el fe fazia preftes pêra

lhe hir acorrer; e culpou mujto em eito Gomçallo Paaez de Bra-

gaa(i), e Martim Dominguez meeftre efcolla e outros (2), dizemdo

que elles forom em aazo e ajudadores de fe dar a cidade a elRei

Dom Hemrrique, e da (3) os beens delles a quem lhos pedia: e de-

pois foube elRei quamto elles fezerom por fe defemder, e que nom

eram em culpa, e perdohoulhe o erro em que nom cahirom, e ou-

veos por boons e por leaaes, e mandou que lho nom lançaffe ne-

nhuum em roftro.

CAPITULO XXXIV

Como elRei Dom Hemrrique cercou Guimaraaens, e fe

lançou dentro o comde Dom Fernamdo de Crajlo.

Quamdo elRei Dom Hemrrique chegou a Guimaraaens, achou

o logar mais defenfavel e melhor percebido que Bragaa, ca

fe lançou demtro Gomçallo Paaez de Meira, huum boom cavalleiro

e pêra mujto, com feus filhos Fernam Gomçallvez, e Eftevam Gom-

çallvez, que depois foi meeftre de Samtiago, e comíigo quareenta

de cavallo, e afli outros fidallgos daquella comarca, de guifa que

era dentro affaz (4) boa gente. E elRei pos leu arreai fobrelle (5),

primeiro dia de fetembro, e cercou a villa toda darredor com a

mujta gente que tragia, e os de demtro fahiam(6) fora, afli de ca-

vallo come de pee, e efcaramuçavom com elles; e efto foi logo no

começo, em quamto o arreai eliava arredado. Mandou elRei mais

chegar o arreai e armar emgenhos, e começou de combater a villa,

e os de dentro trabalhavom de a deffemder, de guifa que os de fora

nom aproveitavom nada em feu combato. ElRei Dom Hemrrique

dizem que jurou que fe nom alçaffe dalli a menos de a tomar, e

mandavaa combater tam a meude, que dava muj pouca folgança

aos

(1) Degrada 7. (2) e outros muytos T. (3) e dar T. (4) aflaz

deT. (5)"fobrella B. (6) fayram T.
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aos da villa. E feemdo afli affieada per três fomanas de muitas pe-

dras demgenhos que lhe tiravom, prougue a Deos que numca ne-

nhuuma empeeçeo a homem nem a molher nem aanimalia(i). Os

de demtro armarom outros emgenhos, e tirarom aos de fora, e bri-

taromnos e matarom alguuns homeens, e foi gramde alvoroço no

arreai; e ao feraão entrou Diego Gomçallvez de Caftro, padre de

Lopo Diaz Dazevedo, em panos de burel demtro na villa, dizemdo

que era homem do jullgado que hia a vellar; e os da villa conhe-

çeromno, e foi logo tomado ; e veemdo que nom avia em el fe nom

morte, confeffou que antre el e elRei Dom Hemrrique avia tal falia,

que poleífe o fogo aa villa em quatro partes, e que em quanto os

da villa acorreífem a apaguar o fogo, que trabalhaffe elRei Dom
Hemrrique por emtrar a villa; e elles veendo tal treiçom como efta.

mataromno. e Ieixaromno comer aos caaens. Outro íi o comde

Dom Fernando de Caftro, que elRei Dom Hemrrique premdera em

Montei, quamdo elRei Dom Pedro foi morto, vijnha eftomçe alli

prefò, nom com ferros que fugir nom podeffe, mas follto fob guarda

dhuum alguazil delRei que chamavom Ramiro Nunez das Covas

;

e dizem alguuns que diffe o comde, que queria fallar com os da

villa que fe delfem a elRei Dom Hemrrique, e trager com elles al-

guumas boas preitefias, e que himdo aquel que o guardava com

elle pêra veer como fallavom, des i por fua guarda, que eftamdo

acerqua do muro, que fe lamçou demtro na villa. Ramiro Nunez

quamdo efto vio, nom foube que fazer com medo delRei Dom
Hemrrique. e aventuroufle a perijgo de morte, e pofefle na villa

dentro com elle, e foi logo prefo. Outros afirmam efte lamçamento

do comde Dom Fernamdo dentro na villa mujto pello contrairo,

ca dizem que huum dia faiu Gomçallo Paaez de Meira com feus fi-

lhos e gentes, e Gomçallo Garcia da Feira, e mujtos dos da villa,

e derom no arreai delRei Dom Hemrrique, e matarom alguuns dos

Caf-

(i i nem allymaria T.



194 CHRONICA

Caftellaãos(i ), e que chegarom aa teemda omde o comde Dom
Fernamdo eftava, e que per força o tomarom e o trouverom pêra

a villa, avemdo ante defto falia antrelles que o fezeffem deita guiía;

e que jazemdo elRei lbbre Bragaa, fe quifera o comde Dom Fer-

namdo lançar dentro, mas por que vio o logar fraco e nom deffenf-

favel, nom fe trabalhou de o fazer: mas de quallquer guiía que

fofle, o que o guardava fe lamçou com elle dentro na villa com

medo delRei Dom Henrrique, e culpavamno alguuns que lbubera

dello parte. Em todo efto elRei de Caftella aíTeíTegava feu cerco

fobre a villa, dizemdo que fe nom avia dalçar lbbrella(2), ataa que

a tomaffe.

CAPITULO XXXV

Como elRei Dom Fernamdo partio de Coimbra por hir

acorrer a Giiimaraaens, e dos locares que el^ei

de Caftella tomou.

Leixemos Guimaraaens elfar cercado, e tornemos a contar omde

era elRei Dom Fernamdo, em quanto fe eftas coutas faziam

:

e fabee que elRei Dom Fernamdo, quamdo partio da Crunha e fe

veo ao Porto, encaminhou logo pêra a cidade de Coimbra, homde

eíteve daffelfego ; e alli lhe veo recado quamdo Bragaa era cercada,

e iffo meefmo foube certo como elRei Dom Hemrrique jazia fobre

Guimaraaens, e hordenou de juntar luas gentes, e hir acorrer

aaquella comarca, e poer batalha a elRei de Caftella. E mandou

logo fuás cartas aa cidade do Porto, que mujto aprelfa foífe feita

huuma ponte de barcas no rio do Doiro, per que el e toda lua hofte

podeífem paífar em huum dia, por quamto fua voomtade era em

toda guiía hir pelleiar com elRei Dom Hemrrique ; e que iifo

meefmo fe fezeffem preftes os moradores do logar pêra fe hirem

em fua companha. Os da cidade muj ledos com efte recado, forom

to-

(i) dos Cavalleiros T. (2) de sohrella T.



DELREI D. FERNANDO ig5

todos poftos em gramde trigamça pêra poer efto em obra, huuns

aachegar barcas, delles a carretar (i i madeira, outros a lamçar araco-

ras e amarrar cabres; de guila que mujto aginha
l 2 foi feita huuma

gramde e elpaçofa pomte, ladrada de terra e darea, tal per que fol-

gadamente podiam hir a traves leis homeens a cavallo: e efto feito,

fezeromlle preftes todollos homeens darmas, e de pee, e beefteiros

com a bamdeira da cidade, pêra hirem em companha delRei aa

batalha. Partio elRei Dom Fernamdo de Coimbra com todas luas

gentes, e dizem que chegou ataa o Porto, e elRei Dom Hemrrique

ouve novas defto, e aimda afirmam alguuns que elRei Dom Fer-

namdo lhe efcrepveo luas cartas que o atemdefle, e veemdo como

nom podia tomar Guimaraaens, partioire logo do cerco, e foiffe

pêra (3) aquella comarca, e tomou Vinhaaes, e Bragamça, e Ca-

da vj, (4) e o outeiro (5) de Miramda, em muj poucos dias, ca huuns

forom tomados per arte, outros por le nom poderem defemder; afll

como foi tomada Miramda, que ante que elRei Dom Hemrrique

cheguaíTe a ella, mudaromííc alguuns feus(6), e fingeromffe que

eram recoveiros Portuguefes, e que aviam mefter viandas da villa

por feus dinheiros: os do iogar nom le catamdo de tal arte, de-

romlhe logar que emtraffem dentro; e elles emtramdo, teverom

loguo a porta, e em ifto chegarom aprefla os que hiam acerca pêra

lhe acorrer, e defta guila ouverom a villa. Outro li os homeens de

Çadavj defemdiam muj bem o logar, himdo elRei Dom Hemrrique

lbbrc elle, e ouverom alguuns do arreai falia com Vaaique Eftevez,

e com alguuns outros, que lhe deílem emtrada na villa, e que nom

receberiam nojo, e lhe faria elRei mujtas merçees; e elles outor-

gamdo ifto, tomarom as chaves e abrirom as portas, e emtrarom

os emmijgos, e foi tomado o logar: e os moradores de demtro que

dilto parte nom labiam. amdamdo fugido efte Vaaique Eftevez,

lan-

(1) carregar T. (2) afinha T. (3) por T. (4 Cadavy T. (5) e ou-

teiro B. (6) dos feus T.
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lançarom depois emculca fobrelle, e tomaromno, e foi enforcado em

huuma amea do muro. E todollos montes daquella comarca forom

eftomce cheos de homeens, e molheres, e moços, gaados(i), e vi-

verom na Abadia velha, e em Ventofello, e em todallas aldeãs dos

montes altos ; e todollos monges e abades dos moefteiros daquella

comarca todos fugirom, e foi efto do mes dagofto ataa Samta Ma-

ria de fetembro. E leixou elRei Dom Hemrrique recado na villa de

Bragamça, e foiffe pêra Caftella ; e dizem que o aazo de fua partida

tam cedo, e de nom atender elRei Dom Fernamdo pêra pelleiar

com elle, foi novas que lhe veherom fobre Guimaraaens, como a

cidade Daljazira, por nom feer pofta em boa feguramça, a cobra-

rom os mouros, e deítroirom de todo, e que elRei de Graada ve-

hera hi per leu corpo ; e por o gram pefar que elRei deito ouve, fe

partio alíi e fe foi pêra a villa de Touro, e dalli repartio fuás gentes

aa fromtaria de Graada, e outras a Galliza, e delles comtra Ça-

mora, e aos outros logares que nom tijnham fua voz, e eftavom

por Portugal.

CAPITULO XXXVI

Como fc elRei Dom Fernamdo tornou, e dos fromtei-

ros que pos em algumis logares.

ElRei Dom Fernamdo quamdo lbube que elRei Dom Hemrri-

que era partido de fobre Guimaraaens, nom foi mais pori

deamte, e tornouífe, e dizem que lhe pefou mujto por que le el Re

de Caftella partira; e entom mandou as gentes cada huuns pêra

fuás terras, e outros aas fromtarias das comarcas e logares, fe-

gumdo vio que lhe compria, fazemdolhe graadas e gramdes mer-

çees, e pagamdoíhe logo o folldo por certo tempo : e foi emviado

por fromteiro moor entre Tejo e Odiana o Iffamte Dom Joham, e

o Iffamte Dom Denis feu irmaão, e com elles o meeftre de Sam-

tiago, c Dom frei Alvoro Gonçalvez priol do efpital, e Fernam Ro-

dri-

(i) e guaados T.
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driguez Daça, e Fernam Gonçallvez de Meira, e Vaafco Gil de Car-

valho, e Joham AftbnlTo de Beeça, e Gomçalle Annes Pimentel, e

Vaafco Martins de Soufa, e outros que dizer nom curamos: e pa-

gavom de folldo ao de cavallo tari com faca armado aaguifa, trimta

folldos por dia, que eram oito dobras por mes, e ao genete vijmte,

que eram por mes çimquo dobras, e ao de cavallo fem faca quimze

lblldos. Armado aaguifa chamavom eftomçe aíTi de pee come de ca-

vallo, quallquer que era compridamente armado, fem lhe falleçem-

do(i) nenhuuma coufa, e o que o era comunallmente, e nom tam-

bém, chamavom armado aa mea guifa; e quamdo lhe faziam pa-

gamento do folldo, defcontavomlhe delle quamto montava nas mal-

feitorias que cada huum fazia : e do almazem de Lixboa levavom

pêra cada huum logar as armas e coufas que mefter avia pêra fua

defenífom. A Elvas foi emviado por fromteiro Gomçallo Meemdez

de Vafcomçellos, e com elle gentes de Lixboa, affi como Ahoro

Gil, e Vaafco Eftevez de Molles
?
e Efteve Annes, e Martim Affonífo

Vallemte, todos cavalleiros. Gomez Louremço do Avellaar, e Gom-

çallo Vaafquez Dazevedo, e Gomçallo Gomez da Sillva, e Joham

Gomçallvez Teixeira, e outros forom emviados em companha do

dito Gomez Louremço a Cidade Rodrigo; e Johanne Meemdez de

Vaafcomçellos a Eftremoz, e Dom Fernando Dolivemça a Olivem-

ça. O meftre Dom Martim Lopez eftava eftomçe em Carmona, e

em Monte rei Alvoro Perez, e em Tui Affonífo Gomez de Lira, e

em Millmanda Nuno Viegas o velho, e em Arahujo Rodrigue An-

nes, e affi dos outros fidalgos cada huuns em feus logares. E ouve

elRei Dom Fernamdo muj gramde queixume dos moradores de

Bragamça, e de Vinhaaes, e dos outros logares que elRei Dom
Hemrrique tomou deita vez; dizemdo que per lua culpa lhos de-

rom, podendofe deffemder per major efpaço, e deu os beens dal-

guuns aaquelles que lhos pediam, os quaaes fe ouverom por muj

agra-

(1) fallecer B.



i 9 8 CHRONIGA

agravados, dizemdo que culpava elles porque fe davom(ij tam

aginha, nom fe podemdo mais derfemder, aos emmijgos, e nom cul-

pava a fi que lhes nom acorria, podemdoo mais bem fazer. Certa-

mente elRei Dom Femamdo era muj praímado dos poboos, dizen-

do que nenhuum Rei podia acabar grandes feitos a que fe pofeífe,

fe el per fi nom folfe prefemte com os feus, pêra os esforçar e mof-

trar fua ardideza, e que nenhuuma coufa lhe preftava fua mancebia

e ardimento, pois el efpalhava todas luas gentes, e fe poinha em

poder e comffelho do comde Dom Johan Alfonífo Tello, e doutros,

que por covardo emcaminhamento lhe faziam emtemder que fe

nom triguaffe a poer batalha, ca omde fe nom percataffe, toda

Caftella lhe obedeeçeria; e per tal aazo como efte, gaitava el fi e o

reino com mudamça de moedas, por fatisfazer a todos, e perdia as

gentes e logares que tijnha, aífenhoramdolfe dei a covardiçe; affi

que todo feu feito era de Samtarem pêra Coimbra, e depois tornar

a Lixboa, em guifa que ja as gentes tragiam por riffam em efcarnho

dizemdo, «exvollo vai, exvollo vem de Lixboa pêra Samtarem».

Em efte córneos acemdiaífe a guerra cada vez mais, e trabalha-

vomffe os das fromtarias de fazer nojo huuns aos outros, fazemdo

cavallgadas nas terras dos emmijgos, tragemdo roubos de gentes e

de gaados, cada huuns como melhor podiam.

CAPITULO XXXVII

Como Gil Fernamde\ entrou a correr per Cajlella. e da

maneira que teve em tra-er fua cavalgada.

Asi aveho em efta fazom que em Elvas avia huum efeudeiro

bem mancebo, chamado per nome Gil Fernamdez, filho de

Fernam Gil, neto de Gil Louremço, priol que fora de Samta Maria

do dito logo, o qual foi homem de boo esforço, e pêra mujto, fe-

gumdo diffemos na eftoria delRei Dom Affonífo o quarto ; e efte

Gil

(D deerão T.
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Gil Fernamdez fahimdo a fcu avoo nas comdiçoõcs e ardideza,

fez mujtos e muj boons feitos, per que depois foi muj nomeado nas

guerras que fe feguirom, como adeamte ouvirees ; e o primeiro foi

no começo deíla guerra, ante que Gomçallo Meendez de Vaafcom-

çellos veheffe a Elvas por fromteiro: e foi affi, que cl fe trabalhou

de jumtar de íeus parentes e amigos feteemta homeens darmas. e

quatro centos homeens de pee, e paffou per Badalhouçe, e foi cor-

rer a terra de Medellim, e apanhou muj gramde cavallgada de gaa-

dos e beftas e de prifoneiros; e o roubo era tam gramde. que aadur

ho emtemdiam todos de trager a Portugal, moormente avello de

deffender a quem lho tolher quifeffe: efto emtemdiam elles de gra-

vemente poder fazer, em tanto que differom mujtos a Gil Fernam-

dez, por quamto era homem novo, e nom aimda hufado em guer-

ra, que fezera mal de os poer em perigo allongamdoffe tanto per

terra de feus inmijgos: Gil Fernamdez a que natureza proveera de

boom esforço e ardimento, foutamente começou de dizer : «Ami-

«gos, esforçaae, e nom ajaaes temor; e fe alguumas gentes veherem

«a nos com oufamça e fem reçeo, pellegemos com elles». Emtom
hufou dhuuma arteira fajaria e boom avifamento em efte modo

:

por quamto o Iffamte Dom Joham era fromteiro moor daquella

comarca, diffc a huum leu tio que deziam Martinhanes, que fe cha-

maffe IfTante Dom Joham, e que elles em tal comta o trageriom, e

fez logo aos prifoneiros que lhe beijaífem a maão como a feu fc-

nhor, e elle tal geito lhe moffrava, mandamdo foltar delles, por da-

rem fama pclla terra que elle era o Iffamte Dom Joham; c foi afti

de feito, que os prifoneiros que leixavom. hir, juravom a quaaes

quer outros que aquel era o Iffamte Dom Joham que levava aquella

cavallgada. afirmando que lhe beijarom a maão: os Caftellaãos,

que o ouviam, reçeamdo feu nome e poder, nom oulavom de fa-

hir a elles, e defta guifa veo aquel roubo a Portugal, fem achar

quem lhe fezelfe nojo; e era a cavalgada tam gramde, que tragia

mais de huuma legoa em lomgo.
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CAPITULO XXXVIII

Como allguuns fromteiros Portuguefes pelleiarom com os

Cajiellaãos. e do que aveho a cada huuns delles.

Logo acerca veo por fromteiro a Elvas Gomçallo Meemdez de

Vaafcomçellos, 0(1) qual rogou efte Gil Fernamdez que fof-

lem correr comtra Badalhouçe, e el outorgou de o fazer ; mas diffe

que entemdia que na cidade eftavom tantos, que fe nom podia ef-

cufar a pelleia; e que levaffe el comligo todollos da villa bem acau-

dellados, e el com quaremta de cavallo hiria correr contra Bada-

lhouçe, ataa huum logar que chamom a Torre das palombas ; e

que os lidallgos que no logar eftavom, fahiriam logo a elle, e que

afii os vijmria tiramdo ataa hu ouvefle de feer a pelleja. Horde-

nado per efta guifa, foi Gil Fernamdez correr, e do logar fahiu

mujta gente, afíi homeens de cavallo come de pee, e vijnhamfle

reffertamdo com elles, por os trazer homde pelleiaffem; e quamdo

chegou a Gomçallo Meemdez, começou de dizer altas vozes que

fe esforçaílem todos, ca aquel era o leu boom dia ; e o cavallo de

Gil Fernamdez trazia ja na tefta huum ferro de lamça com huum

traçom dafta, e afíi amdou depois na pelleja. Chegarom os Caftel-

laãos, e jumtarom huuns com outros, e foi tal lua ventujra dhuum

cavalleiro de Badalhouçe que chamavom Fernam Samchez, que

era o fidallgo de moor eftado que hi avia, que huum homem de

pee carneçeiro de Lixboa, que chamavom Louremçinho, lhe deu

com huuma almarcova na maão do cavallo, o qual cahiu logo com

elle, e Fernam Samchez em terra, e outro cavalleiro de Tolledo, e

afíi fezerom outros affaz de boons, que ficarom logo alli mortos.

As outras gentes fogirom pêra Badalhouçe, que era bem preto; e

o emcalço foi feguido ataa hu fe fazer pode, e tornaromífe os Por-

tu-

(i) ao T.
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tuguefes pêra Elvas muj leílos com efta vitoria. Iífo meefmo o It-

famte Dom Joham, que era fromteiro moor daquella comarca, e

Dom frei Alvoro Gomçallvez priol do eípital em ília companha,

juntarom fuás gentes, com alguuns outros dos caftellos darredor

que fe efcufar podiam, e partirom Deltremoz hu eftavom, e forom

a Badalhouçe, depois daquel aqueeçimento de Fernam Sanchez,

pollo combater e tomar, fe podeífem; e cometeram ho logar, e do

primeiro combato entraram a cerca primeira, e as gentes do logar

acolheromffe aa cerca velha, e alli fe defenderam, de guifa que

nom forom emtrados; e os Portugueles poferom fogo aas caías da

primeira cerca, e forom delias mujtas queimadas, e derribaram

parte do muro, e tornouffe o Iflamte com fuás gentes, e os outros

pêra feus logares.

CAPITULO XXXIX

Dos logares que Gomei Lourenço tomou, e como Jo-

ham Rtidriguei pellejou com os de Lede/ma.

ElRei Dom Fernamdo, como ouviítes, quando tornou da hida

de Guimaraaens, mandou feus fromteiros aos logares que

por el tijnham voz, antre os quaaes hordenou de mandar Gomez

Louremço do Avelaal a Cidade Rodrigo, e que fe vehelfe ArfonHo

Gomez da Sillva, que ante deito alia eftava; e forom em lua com-

panha Affonlfo Furtado, e Eítevam Vaafquez Philipe, e Joham Ro-

driguez Porto Carreiro, e outros boons que ja diUemos, ataa du-

zemtas lamças; e mandoulhe elRei fazer huma muj fremofa bam-

deira de luas armas, que levaram quamdo partirom de Lixboa,

que era no mes dabril. Gomez Louremço chegou a cidade, e de-

pois que foi daíeífego, correo a terra darredor, e filhou eftes loga-

res, a faber, Sam Fellizes dos Gallegos, e o Reco pardo (1), e a

Feolhofa, e Çarralvo ; e pos por fromteiro em Sam Fellizes Joham

Ro-

(1) Reguo pardo 7".
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Rodriguez Porto Carreiro com vijmte e quatro de cavallo. Joham

Rodriguez eítamdo no logar, veo lbbrelle o comçelho de Ledefma,

que eram bem oiteemta de cavallo, e Joham Rodriguez fahio da

villa e pelleiou com elles, e forom veemçidos os de Ledefma, raa-

tamdo e premdemdo mujtos delles, e iflb meefmo dos homeens de

pee que ainda vijnham aa lomgua, e foi efta pelleia mujto foada,

por que os poucos véêçerom mujtos: e defta guifa que os Portu-

guefes faziam he de cuidar que fariam os Caftellaãos, mas por que

nenhuuma coufa que elles emtom fezeflem achamos em efcripto,

nom o podemos poer em ertoria : mas labee que em efla fazom

em Lixboa, huuma terça feira ao leraão, fe alçou fogo(i) na ferra-

ria da parte do mar, e arderom todallas caías daquella rua, e muj

gram parte da rua nova, e foi gramde queima, e mujto aver per-

dido e furtado, e durou o fogo per gramde elpaço. Outro li no

anno leguinte de quatro çemtos e oito, vijmte e três dias do mes

de fevereiro, des a mea noite ataa fahimte de miflas(2), fez muj

gramde tormenta; e tijnha elRei no porto de Lixboa certas naaos,

que armava pêra a guerra que avia com elRei de Caftella, e foi a

tormenta tam gramde, que as mais delias fe perderam e quebra-

ram em terra, e perdeoffe mujta companha delias, e dos outros

navios que em eííe porto eftavom ; e era o vemto tam gramde, que

as telhas dos telhados, que eram cubertos com caal, aíii as levava

como fe foffem pena (3), e o poftijgo da porta da fee foi arremca-

do, e a tramqua da porta britada, e iflb meefmo o fecho, e mujtas

oliveiras forom arramcadas ; e peíbu mujto delfo a elRei Dom Fer-

namdo, que eftomçe ettava em effa cidade.

CA-

(i) fe allevamtou ho foguo 7". (2) ataa as mylfas acabadas T.

(3) penas T.
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CAPITULO XL

Como elRei Dom Hemrrique cercou Cidade Rodrigo, e

por que raiom fe partia de fobre o cerco.

Passou o anno de quatro çemtos e lete, e começou a era de

quatro centos e oito, no qual ano eftamdo elRei Dom Hemr-

rique na villa de Touro, foube como Gomez Louremço do Avelaal,

e as gentes que com el eftavom em Cidade Rodrigo faziam gram-

des cavalgadas pella terra darredor, e mujta perda e dampno per

toda aquella comarca, que voz de Portugal nom tijnha; e teemdo

elRei defto gramde femtido, hordcnou de a vijnr cercar, e partio

da villa de Touro, e veo poer arreai fobrella, e fezlhe tirar com

emgenhos, c combatella de voomtade. Gomez Louremço, e as gen-

tes que com el eltavom, des i Martim Lopez de Cidade, que era o

mais homrrado cavalleiro que hi avia, com Pêro Mercham, e ou-

tros do logar, que tomarom voz por elRei Dom Fernamdo, defem-

dianffe todos de guifa, que os do arreai avijam bem que fazer.

Veemdo elRei Dom Hemrrique que com emgenhos, e troons, e

força de beeftaria nom lhe podia empeecer per combatos, horde-

nou de lhe fazer huuma cava, e começarom de a fazer jumto com

ho moelteiro de Sam Payo, que efta arredado do logar. Gomez

Lourenço foubeo per emculcas que tragia fora, e no dereito omde

emtemdeo que aviam de vijnr, derribou cafas demtro na cidade,

e fez emcher cubas de terra e pedra, e gramde baftida de madeira

com peitorijs de portas das cafas em ella,perçebemdoffe do dampno

que lhe recreçer podia. Os de fora acabarom fua cava, e poferom

gram parte do muro em comtos; e devifado o dia do combato,

derom fogo aa cava, e começarom combater (i) o logar per quatro

partes, por nom emtemderem os de dentro per homde levavom a

ca-

( 1
) a combater T.
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cava, creemdo que per nenhuuma guifa os da cidade podefíem fo-

frer a força daquel combato ; o qual duramdo per boom efpaço, e

cada huuns moftramdo fuás forças huuns por fe deffemder
;
e ou-

tros por emtrar, arderom os contos que tijnham, e cahirom delle

bem dezoito braças todo em torrooens gramdes huuns fobre ou-

tros; da qual coufa os de fora ouverom gram prazer, e mujtos da

cidade ouve hi taaes. que veemdo aquello, cuidarom per força fee-

rem emtrados. Os que combatiam, trabalharom logo por fobir per

cima do muro que caera; e poemdoo em obra, virom os de dem-

tro afortellezados daquella parte derribada, de guifa que matavom

delles e feriam mujtos; e maravilhamdoífe da lua força, e avifa-

mento, afaftaromífe a fora, e foi hi morto huum cavalleiro que di-

ziam Monlfe Lemolim, irmaão do fenhor de Leberth. EIRei Dom
Hemrrique veemdo que com todo o que lhe feito avia nom a po-

dia tomar, des i por as gramdes chuvas que torvavom a vijmda

dos mantijmentos de que o arreai era ja mimguado, determinou de

partir dalli, aveendo dous mezes e meo que jazia fobrella, e foiífe

pêra Medina dei Campo, no mes de março meado, e alli hordenou

de fazer pagamento a Moífe Beltram, e aos eftramgeiros de cento

e vijmte mil dobras, que lhe devia de fuás folldadas, e que fe fof-

fem pêra fuás terras. E mais emviou Pêro Manrrique, e Pêro Ruiz

Sarmento a Galliza com gentes, por quamto foube que Dom Fer-

namdo de Cralto amdava naquella comarca com gram poder fa-

zendo dano nos que lua parte tijnham: e dalli partio pêra Tolledo,

e veoífe a Sevilha pêra poer recado na terra, que recebia dano dos

de Carmona, e iífo meefmo dos mouros que faziam cada dia em-

tradas, e o peor de todo efto da frota das galees e naaos de Portu-

gal, que jaziam no rio de Guadalquebir; de guifa que Sevilha nom

tijnha o mar defembargado pêra delia (i) aver proveito, como de-

pois do feguijnte capitulo ouvirees.

CA-

(i) delle T.
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CAPITULO XLI

Como foi cercada Carmona (i) pclla Rainha Dona Johana,

e mortos os filhos Dqfonfo Lope{ de Texeda.

Trabalhamdosse elRei Dom Hemrrique daver as villas e loga-

res que fua voz nom tijnham, e veemdo que per nenhuuns

cometimentos nem preitefias, que trouveffe aos que eram alcaides

delles, lhe preftava pêra os aver por lua parte, çercavaos e comba-

tia (2) com todas artes e forças, que pêra tal feito eram perteeçen-

tes; e os que tijnham taaes fortellezas nom trabalhavom menos de

fe defemder delle, como fe elRei e os feus foffem mouros emmij-

gos(3) da fe, que os ouveffem de cobrar e aver a feu poder; e nom

foomente elRei com luas gentes, mas aimda a Rainha lua molher,

que pêra iíto abaftante coraçom avia, iffo meelmo le trabalhava de

cercar alguuns delles; antre os quaaes cercou Çamora, que tijnha

Affonffo Lopez de Texeda com feus irmaãos, e outros lidallgos

com mujtas gentes, manteemdo voz por elRei Dom Fernamdo. E

foi o logar per dias aíii africado, que le preitejou Affonffo Lopez

com a Rainha, que fe a certos dias lhe nom vebeííe acorro, que o

deífe fem outra contenda. A Rainha outorgou a preitelia, com tal

comdiçom que Affonffo Lopez lhe emtregalfe em arrefeens por fe-

guramça deito, dous feus filhos que tijnha comfigo, os quaaes per

grado do paadre lhe forom emtregues. Paffou o termo antrelles

devilado, e nom lhe veo outro nenhuum acorro, laivo fe foi Miçe

Gregório de Campo morto, que fe lamçou demtro no logar com fa-

leemta homeens darmas, nom embargamdo que a villa jouveffe

afli cercada ; mas ifto nom prelfou nem huuma coufa, pêra fe ella

poder defemder: e foi requerido Affonffo Lopez que deffe o logar,

pois o termo ja era paífado, e el fe efculbu per taaes pallavras, e

com

(1) Çamora T. (2) e combatiaos T. (3) e imyguos T.



2o6 CHRONICA

com tal lbom, que de o fazer avia pouca voomtade; da qual coufa

a Rainha ouve affi gramde queixume, que diffe afirmando per ju-

ramento, que fe lhe Affonlb Lopez nora deffe o logar como ficara

com ella, pois o termo ja era paffado, que lhe mandaria degollar

os filhos ante feus olhos, fe os(i) el oolhar quifeffe, e affi lho

mandou dizer. AffomíTo Lopez ouvindo aquefto, hufou dhuum

modo muj eftranho, o qual nom he de louvar come virtude, mas

façanha fem proveito, comprida de toda cruelldade, e diffe aaquel-

les que lhe eito differom, que fe a Rainha por efta razom lhe

mandaffe degollar feus filhos, que ainda el tijnha a forja e o mar-

teilo com que fezera aquelles, e que affi faria outros. Os que efta

reporta ouvirom, pofto que Affonffo Lopez foutamente em ello

fallaffe, nom poderom creer que dous feus filhos affi aazados pêra

amar, leixaffe morrer daquella maneira, como affi feia que na

morte do filho nenhuum pode femtir moor dor que o padre,

moormente de tal geito. E foi affi que os trouverom em vifta do

muro, frontamdo e requerimdo a Affonffo Lopez que deffe o lo-

gar como ficara, fe nom que os matariam logo em fua prefença;

e el refpomdeo, que os mataffem fe quifeffem: braadavom os fi-

lhos choramdo ao padre, que os nom leixaffe matar, e fe amer-

çeaffe delles, dizemdo: «Oo padre, por Deos, e por merçee avee

«de nos doo, e nom nos leixees affi matar: oo padre fenhor,

«daae eífe logar, pois vos nom veo acorro, e nom moiramos affi

«fem por que» : eftas e outras dooridas razooens, que nom min-

goava quem lhes emfinar dos que prefemtes eram, braadavom

os filhos ao padre que lhes acorreffe; e nom foomente elles,

mas todollos que eflavom acerca, iífo meefmo braadavom que

fe amerçeaffe delles. E duramdo efto per gramde efpaço, deteem-

doffe aquelles que de os matar tijnham carrego, aaçima nenhuu-

mas pallavras nem braados dos filhos, nem de mujtos que fe

che-

CO fe o B.
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chegavom a vcer, o demover poderom de fua emtecmçom, e os

filhos forom mortos aaquella ora, por falleçer do que prometido

tijnha; e elle nom pode manteer o logar, e depois ho ouve elRei

Dom Hemrrique per preitefia.

CAPITULO XLII
*

Da frota das naaos e galees que elRei Dom Fernamdo

emviou a Barrameda, e do que as gentes padeciam

em quamto alli jouverom.

ElRei Dom Fernamdo no começo deita guerra mandou ar-

mar gram frota de gallees e naaos, a faber, vijmte e oito

gallees íuas, e quatro a folldadas de Miçe Reinei de Guirimaldo, e

trinta naaos de feu reino, e das que fe veherom pereelle da coita

do mar; e hia por almiramte nas gallees Miçe Lamçarote Peça-

nho, e por capitam Joham Foçim, huum daquelles cavalleiros que

fe veherom de Caítella pêra elRei Dom Fernamdo, o qual fe par-

tio primeiro com féis gallees e duas galliotas aos quimze dias de

junho, e depois partio o almiramte com toda a frota. E a emteem-

çom delRei era que eíta frota jouveífe aa emtrada do rio de Sevi-

lha, pêra embargar que nenhuum navio podeífe hir nem vijnr com

mercadarias, nem outros mantijmentos pêra a dita cidade; e em-

pachado lomgamemte aquel porto per eíta guifa, que Caítella rece-

beria tam gram perda e dapno por eíta razom, que feeria a el muj

gramde avamtagem pêra comprir fua voomtade. Aallem deito, parte

das gallees e navios correriam amdamdo a coita, e gaanhando de

feus emmijgos o que aver podeffem, dariam fempre volta fobre a

foz do rio, e alli jariam daffeífego com as outras quamdo viífem

que compria, e que deito fe nom podia feguir laivo muj gramde

proveito. Partirom as naaos e gallees juntamente no mes de mayo

dante o porto de Lixboa, com gram parte de gentes do reino, que

era
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era fremofa companha de veer; e hiani nas gallees por patroões

Miçe Badafal Defpinolla, e Brancalleom Genoes(i), e Joham de

Mendomça, e Gomçallo Duraaez de Lixboa, e Gomez Louremço

de Carnide, e outros cujos nomes nom fazem mimgoa, poíto que

le aqui nom efcrepvam; e chegarom a huum logar que chamam

Barrameda, que he aa entrada do rio de Sevilha, e alli ancoraram

todas (2). Os Caítellaãos quando os alli virom, nom lhes prougue

de lua vizinhança, e diziam contra elles per modo defcarnho, que

nom forom ajudar elRei Dom Pedro em quamto era vivo, e que

eftomçe lhe hiam ajudar os ossos depois da morte. Jouve alli a

frota per efpaço de tempo, e deftroyo toda a ilha de Callez(3), e

fez mujto dapno per (4) aquella comarca afíi no mar como per

terra, porem que nom achamos que mais tomaílem logo como

chegarom primeiro, que huum baixel carregado dazeites, com féis

quimtaaes dalaacar, e huuma galee a que poferom nome a bem

gaanhada; e gaftavaffe mujto a cidade de Sevilha por aazo da

fervidom do rio, que deita guifa eítava embargada. Paíiado o ve-

raão, e vijmdo o imverno, começou a gente de adoecer, e os man-

tijmentos de mingoar, e morriam alguuns e lbterravomnos em

terra, e dalli os deffoterravom os lobos e comianos; e poíto que

lhe elRei mandaffe navios com bizcoito, que íe fazia no Algarve e

em Lixboa, e outros mantijmentos e couias que lhe meíter faziam,

nom era a avomdança tanta que lhe fatisffazer podeííe ; em guifa

que per frio e fame, e comer delacoftumadas viamdas, veherom

muitos a morte e fraqueza e comtinuadas doores, e fe alguuns per

morte ou fugimento falleçiam da frota, logo era comprido o comto

doutros tantos que novamente tragiam a ella ; e iffo meefmo muda-

vom os patrooens que ferviam huum tempo, e mandavom outros

que ferviíTem nas galles. E mandava elRei alia mujto burel, e pa-

nos de linho e de coor, e veltires feitos pêra alguuns que amda-

vom

(1) Genuefcs T. (2) todos T. (3) Cadez T. (4) per toda T.



D'ELREI D. FERNANDO 209

vom mal veítidos. e defcontavomlhos no folldo, quamdo lhe leva-

vom os dinheiros de que lhe faziam pagamento. Se elRei por ra-

zom dembaxadas, ou por outra alguuma coufa, avia mefter deitas

naaos e gallees pêra emviar a outra parte, tomava aquellas que lhe

prazia, e mandavaas fornecer, e pagar feu folldo; e depois que vij-

nham dhu eram emvjadas, tornavomífe pêra a frota dhu ante par-

tirom. Parte das naaos e gallees vijnham ao Algarve e a Lixboa,

e em eítes logares lhe pagavom aas vezes feu folldo, e tomavom

refrefco e mantijmento, e tornavomífe logo pêra a outra frota: mas

nom embargamdo ifto, ho muj lomgo tempo que conthinuadamente

alli jouverom, que foi huum anno e omze mefes, paffamdo mujta

fame e(i) frio e outras doores, fez que fe perdeo mujta gente delia

;

ca lhe cahiam os dentes, e os dedos dos pees e das maãos, e ou-

tras tribullaçooens que palfavom, que feeria lomgo de dizer.

CAPITULO XLIII

Raiooens /obre as tregoas que alguuns differom que el-

Rei de Graada fe\era com os Caflellaãos.

Alguuns que primeiro que nos efcrepverom, afirmam dizemdo

em fuás eflorias, que elRei Dom Hemrrique quamdo partio

de Medina dei Campo pêra Sevilha, como teemdes ja ouvido, que

ante que chegaífe aa cidade, foube no caminho como o meeftre de

Samtiaguo Dom Gomçallo Mexia, e o meeftre Dalcamtara Dom
Pêro Moniz aviam feita tregoa com elRei de Graada, de que dizem

que lhe mujto prougue, e nom faliam por quamto tempo, nem com

que comdiçooens efta tregoa foi feita : e efto nos parece comtradi-

zer mujto aa verdade por alguumas certas razooens, e leixada a

primeira que deverom de dizer, a faber, a razom por que foi feita,

e com quaaes preitefias, e por que tempo ; tomemos a fegumda di-

zem-

(0 e muyto T.
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zemdo afíi, que o Rei mouro requerido no começo deita guerra

per elRei Dom Hemrrique que lhe deffe tregoa, per nenhuuma

guila lha quis outorgar, teemdo que el emdinamente ocupava os

reinos de Caftella, que per heramça dereita comvijnham aas filhas

deiRei Dom Pedro feu irmaão, a faber, a Dona Beatriz, que fe fi-

nara em Bayona de Gafconha, e des i a Dona Coftamça cafada

com ho duque Dalamcaítro; e que porem firmou eftomçe elRei de

Graada tregoas com elRei DomFernamdo, e nom com elle; e huum

dos capitullos em ellas comtheudo era, fegumdo teendes ouvjdo,

que elRei de Graada nom fezeffe paz nem tregoa com elRei Dom

Hemrrique, mas todavia conthinuaíTe guerra comtra elle. E fe al-

guém differ que o mouro nom embargamdo ifto, podia quebrar a

tregoa, e juramento que feito avia fegumdo lua creemça, e feer ami-

go deiRei Dom Hemrrique, refpomdeffe que efto nom parece dou-

torgar, ca fe affi fora, nom era a tregoa coufa que fe emcobrir po-

deífe, fegumdo as emtradas que os mouros faziam amehude em

Caftella, nem elRei de Graada nom emviara pedir em efta fazom

a elRei Dom Fernamdo que lhe emviaífe de fua terra alguumas

coufas em que lhe faria prazer, afíi como emviou; ca elRei Dom

Fernamdo a feu requerimento lhe emviou eftomçe em prefemte féis

allaaons e féis fabujos, todos com collares brollados, e foziis de

prata dourados, e as treellas delles douro fiado (i), e trimta azcu-

mas, todas com comtos e anguados de prata dourados, que leva-

vom quareemta e féis marcos de prata em guarnimento; e leva-

romlhe efte prefemte, que apodavom a leis çentas dobras, fete mo-

ços do monte deiRei Dom Fernamdo : o qual prefemte pofto que

pequeno folie, lhe nom fora emviado, íe elRei de Graada quebran-

tara a tregoa que com elle feita tijnha. Nem nos nom achamos,

que elRei Dom Hemrrique mandaffe vijnr da fromtaria dos mouros

as gentes que alia tijnha emviadas por guarda da terra: de mais

que

(i) fraco 7".
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que feerrido depois Carmona cercada, omde eftavom os filhos del-

Rei Dom Pedro, vijnha elRei de Graada em lua ajuda com mujtas

gentes, como adeamte ouvirees, o que nom fezera te(i) tevera tre-

goa com elle: e por eftas razooens nos parece nom darmos fe aos

que fallarom do britamento deíla tregoa delRei de Graada.

CAPITULO XLIV

Como as gallees de Cajlella quiferom pelleiar com as de

Portugal, e nom teverom geito; e per que aa\o fe par-

do a frota dos Portuguefes do rio de Sevilha.

Quamdo elRei Dom Hemrrique chegou a Sevilha, vio como a

cidade eítava muj gaita (2) e apertada, por aazo da frota de

Portugal que lhe tijnha empachada a emtrada do rio; e dizem al-

guuns que nom eftavom emtom hi mais de toda a frota, que dez e

féis gallees, e vijmte e quatro naaos, mas nom alijnam quaaes, nem

quaaes nom, nem quem erão os patroões delias. ElRei fez logo lam-

çar vijmte galees na augua, mas nom podiam aver remos que as

forneçeífe, por quamto elRei Dom Pedro fezera levar muj tos remos

de Sevilha pêra Carmona, quamdo a fazia bafteçer; afíi que fe nom
podiam armar de todo : e porem repartirom çem remos a cada ga-

lee, e mingoavamlhe oiteemta, emtendemdo que eftes cento abaf-

tavom foomente pêra chegar aa frota de Portugal, e pelleiar com

ella; mas taaes avia hi dos mareantes que eram mujto comtrairos

a eito, dizemdo que as gallees per eíta guifa hiam em mujto gram

perijgo, por que quamdo veheffe a jufante da maree, lamçallas hia

em poder da frota de Portugal, que tijnha naaos armadas em fua

ajuda, e podiamífe defordenar e feer defbaratadas. ElRei nom em-

bargamdo eito, fez emtrar nas galleez mujtos cavalleiros, e ho-

meens darmas, e beefteiros, e outras gentes, e partirom pello rio

afum-

(1) fe nam T. (2) guaítaada T. B.
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afumdo, e elRei per terra com mujtas companhas; e chegamdo as

gallees a Coira fobre Guadalquevir, fouberom os Portuguefes como

vijnham armadas de mujto boa gente pêra pelleiar com elles, e el-

Rei per terra com gramdes companhas pêra feu acorrimento, fe

lhes mefter foffe: e veemdo como todos vijnham gente folgada e

frefca, de mais em prefemça e vifta delRei, que lhes daria dobra-

do esforço pêra pelleiar, com gramde acorro que tijnham mujto

preftes, e elles per contrairo canffados e fracos, e mujtos doemtes,

ouverom comffelho de fe lamçar a largo no mar, omde queremdo

pelleiar com elles, teeriam avamtagem das gallees de Caftella, as

quaaes nom poderiam feer acorridas affi no mar como no rio; e

foi affi de feito, que fe poferom as naaos e gallees todas demtro

no mar. Em outro dia chegaram as galees de Caftella aas forcadas,

e fouberom como a frota de Portugal fe lamçara no mar largo, e

as gallees de Caftella chegaram ataa Sam Lucar de Barrameda, e

nom oufarom hir mais por diamte por os poucos remos que tij-

nham, e nom fe atreviam entrar no mar, efpeçiallmente pollo acor-

ro que aver nom podiam. ElRei chegou hi effe dia com fuás com-

panhas, e quamdo vio a frota de Portugal amdar na mar alta, e

que a fua nom podia bem la hir a feu laivo, ouve acordo que da-

quellas vijmte gallees armaffe fete pêra emviar a Bizcaya por re-

mos, e iffo meefmo armar naaos pêra vijnr pelleiar com a frota de

Portugal. E forom logo fornecidas fete gallees de todo o que lhe com-

pria, e com ella(i) Miçer Ambroíio Boca negra, feu almiramte, e

partirom de noite polias nom veerem a frota de Portugal, e elRei tor-

nouffe a Sevilha, e as treze gallees fuás que ficarom ; e as naaos e ga-

lees dos Portuguefes tornaromlTe a deitar na emtrada do rio, omde

primeiramente eftavom, e a ifto nom pode elRei poer remédio, falvo

elperar eftas fete gallees com as naaos que mandava armar em San-

tamder, e em Crafto Dordialles, e outros logares da cofta; as quaaes

co-

(i) ellas T. B.
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como forom armadas, emcaminharom logo pêra Sevilha. E acon-

teçeo que huuma naao delRei Dom Fernamdo, de que era meeftre

Nicollae Anes Eftorninho, hia pêra Barrameda, e levava çem mil

livras pêra pagar lblldo aa frota de Portugal, e a traves do cabo de

Samta Maria de Faarom, chegarom a ella as gallees de Caftella, e

matarom o meeftre com outros, e delles cativarom, e queimarom

a naao, e tomarom os dinheiros. As gallees de Portugal erom em-
*

tom todas pello rio acima, ca das naaos nom fazem meençom as

eftorias; e quamdo as galees derom volta, e tornarom pêra hu ante

jaziam, virom as naaos e gallees de Caftella hordenadas, de guifa

que tijnham tomada a emtrada da foz, que nenhuum navio podia

per alii paliar fem primeiro aver contemda; e nom fe atrevemdo a

pelleiar com elles, forom em gram cuidado de lua laida: entom

poferom fogo a dous navios que tomarom carregados dazeite, e

leixaromnos hir pollo rio afumdo (
i

) : o logo era gramde e cada

vez mayor, e quamdo chegarom ardemdo aas naaos e gallees de

Caftella, foilhe forçado de lhe dar logar, e defordenaremHe(2) de

como eftavom amarradas (3), por nom receberem dampno. As gal-

lees de Portugal per homde os navios do fogo paíiarom, lahirom

huumas depôs outras, quanto mais podiam, ante que fe as naaos

e gallees de Caftella tornaffem a correger como da primeira, e aífi

íairom todas fem mais pelleiar huumas com as outras: e alguuns

em fuás eftorias que defte feito efcrepverom, dizem que ficarom em

no rio demtro três gallees de Portugal que nom poderom fair tam

aginha (4), e que forom tomadas pellas de Caftella. Outros defvai-

ram defto, os quaaes contam que nom ficou nenhuuma, e provam-

no per huuma forçada razom, dizemdo que fe aífi fora que algu-

mas naaos ou gallees de Portugal forom eftomçe filhadas, fegumdo

eftes autores efcrepverom como lhes prougue, que na paz que no

fe-

(1) acima T. (2) e defordenarõfe B. (3) armadas T. (4) ali-

nha T. B.
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feguinte os Reis, depois antre fi(i) poferom, fezera daquefto meen-

çam: ca pois huum dos capitullos em ella contheudos he, que os

Reis poffam tirar dos logares que demtregar ouverem, quaaes quer

açalmamentos que cada huum em elles teveíTe portos, e iffo meefmo

que fe emtregaíTe quaaes quer prilbneiros que tomados forom fem

nenhuuma remdiçom; muito mais razom era fallar na emtrega de

taaes gallees ou navios (2), com tantas gentes e armas e coufas em

ellas tomadas, que he mayor coufa que o bafteçimento de huum

pequeno logar, aíTim como Sam Fellizis, e a Feolhofa e outros fe-

melhantes; e que pois taaes pazes difto nom fallom, que nom de-

vem dar fe a tal elcriptura. E tornamdo a fallar nas naaos e gallees

dos Portuguefes, cuja eftada havia feito mujto dampno, nom foo-

mente a Sevilha, mas aaquella terra toda, depois que as outras de

Caítella veherom; ellas fe partirom dalli todas da maneira que ou-

viítes, falvo huuma gallee que lc alia perdeo em Samta Maria dei

porto. E mandou elRei Dom Fernamdo defarmar as naaos e gal-

lees, nas quaaes fe perdeo mujta gente, como diffemos, por que te-

verom dous invernos em ellas; que taaes ouve hi fegumdo diziam,

que forom em ellas metidos fem barvas, e que aa tornada veheram

caãos; e elRei gaitava feus tefouros, e perdia as gentes com pouco

acreçemtamento de feu eftado e homrra.

CAPITULO XLV

Como os de Carmona mandaram di^er a elRei Dom Fer-

namdo que lhe acorreffe, e da repojia que deu

ao meflegeiro.

Avemdo ja huum anno e nove mefes que efta guerra durava,

começandoffe a era de quatro centos e nove, eftavom os de

Carmona muj esforçados com pouca voomtade de dar a villa a el-

Rei Dom Hemrrique, nem tomar lua voz, por o gramde esforço

que

(1) no 1'eguynte anno os Reis amtre fy, T. (2) ou naaos B.
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que tijnham em elRci Dom Fernamdo, que lhes prometera que

feemdo cercados os foíTe deçerçar. E foi alíi que morto eIRei Dom

Pedro, como diíTemos, eftava Martim Lopez de Córdova meeftre

de Callatrava em Carmona com mujtas gentes comfigo, e quamdo

os outros logares tomarom voz por eIRei Dom Fernamdo, foi efta

\'ú\a de Carmona huum dellcs fegumdo ouviíles; e fcrepveromlhe

loguo como eftavom alli jumtos e preítes pêra feu ferviço, e que fe

aconteçeffe que os delRei Dom Hemrrique veheffem cercar, que lhe

pediam por merçee que lhes acorreffe, como aaquelles que de toda

voomtade queriam feer feus. EIRei foi ledo com aqueítas novas, e

dilTe que lho gradeçia mujto, e fezlhe faber que foffem bem certos

fe tal coufa aveheffe de feerem cercados, que el lhes acorreria em

toda guiía ; e por moor feguramça deito, mandoulhes huum alvará

afijnado per fa maão. Deita reporta forom elles muj contentes, e tra-

balharomlTe daçallmar c bafteçer melhor o logar, que fe lhe tal

coufa aveheffe, o podcffem bem defemder. Elles eftamdo neeíla ef-

peramça, fouberom como eIRei Dom Hemrrique hordenava de os

hir cercar, e emviarom aprefTa huum cavalleiro a eIRei Dom Fer-

namdo, pêra lhe fazerem (1) faber come eIRei de Caftella jumtava

fuás gentes pêra vijnr fobrelles, o qual chegou a eIRei, e diffe : «Se-

«nhor, o meeftre Dom Martim Lopez, e aquelles nobres homeens

«que eftam na voffa villa de Carmona, emviam muj humildola-

«mente beijar voffas maãos, e fe emcomendam mujto em voffa

«merçee; aa qual fazem faber, que elles fom bem certos, que el-

«Rei Dom Hemrrique tem jumtas fuás gentes pêra os vijnr cercar,

«e penfo, fenhor, diffe elle, que ja ora fom cercados; e porem vos

«emviam pedir por merçee, que vos praza de lhes acorrer, de guifa

«que elles fe nom percam per mingoa de voffo boom acorrimento

;

«ca bem devees, fenhor, dentemder que feemdo elles emtrados per

«força ou per outro qual quer modo, o gram cajom e defomrra

___ que

(1) fazer B.
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«que lhes de tal feito podia vijnr». EIRei o reçebeo muj bem, e

diffe que a veria fobrello feu(i) comfelho; e depois que o ouve com

os de lua falia, mandoulhe dar a repofta per huum feu privado, o

qual lhe diffe em efta guifa: «Cavalleiro, vos dizee aaquelles fenho-

«res que eftam na villa de Carmona, que elles trabalhem come muj

«boons que fom, per deffemder muj bem ho logar, affi por fuás

«homrras come per fazerem gramde e boa façanha; que leiam çer-

«tos, que elRei meu fenhor por agora tem tanto de fazer em outras

«couías que lhe mujto comprem, que os do feu comfelho lhe dizem

«que per nenhuuma guifa pode (2) emcaminhar como lhes acorrer

«poíla por o prefente, e que porem lhes roga, que lhe perdoem por

«ora ifto nom poder fazer; mas como ouver logar e tempo aazado

«de o poer em obra, que elle o fará mujto de boamente». O caval-

leiro foi deito muj trifte, e nom diffe nenhuuma coufa aaquel que lhe

efta repofta deu; e aguardou huum dia quamdo elRei fahia de miffa,

e ficou (3) os geolhos antelle, e temdeo 0(4) alvará da promeffa que

elRei avia mandado aos de Carmona, e diffe alta voz peramte to-

dos: «Senhor, vos fabees muj bem como prometeftes aaquelles no-

«bres homeens que eftam em Carmona, e teem voffa voz, de lhes

« acorrerdes fe foffem cercados, tanto que vollo fezeffem faber, fe-

«gumdo he comtheudo em efte volfo alvará; e ora elles vollo feze-

«rom fabcr per mim, e vos me mandaftes dar em repofta, que os do

«voffo comffelho vos dizem que o nom podees por ora fazer: eu, fe-

«nhor, a vos que fooes Rei nom digo nada, ca a mim nom compria

«de a tam nobre fenhor como vos dizer nenhuuma coufa lbbrefto;

«mas digo a qual quer do voffo comffelho, que vos efto diz e comf-

«felha, que el he treedor, e fallfo, e vos nom comffelha bem nem

«verdadeiramente, em vos leixardes perder tal logar como aquelle,

«com tantos nobres homeens como em el eftam pêra voffo ferviço;

e

(1) lbbre ello boõ T. (2) podem T. (3) e íincou T. B. (4) em

teerra amte elle, e temdo ho T.
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«e demais quebramtardes voífo prometimento que lhe feito teem-

«des, por nenhuuma outra coufa que vos tenhaaes de fazer: e po-

«rem eu lbm preftes de fazer conhecer a qual quer que feia, que o

«que eu digo he verdade, e que elles mal, e falfTamente vos coníTe-

«lham eito; ca fe elles fouberom que lhe vos nom aviees dacorrer.

« elles fegurarom fuás vidas per outra guifa, e nom forom portos em

«perijgo, como fom ora; mas elles penífamdo de feerem per vos

«deflefos como era razom. vos derom a villa, e fe ofereçerom a

«morrer por volfo ferviço, nom curamdo das aveemças nem prei-

«tefias, que lhe elRei Dom Hemrrique prometia com mujto lua prol

«e homrra, as quaaes lhe agora de muj maamente faria, por a fanha

«que ja delles tem». ElRei relpomdeo, que pois ja determinado era

em feu comffelho per aquella guifa, que fe nom podia por emtom

mais fazer. O cavalleiro fe alçou e partio dantelle, braadamdo e fa-

zemdo queixume defto a quamtos o queriam ouvir; e nom quis tor-

nar com efte recado a Carmona, mas mandou apreffa, o mais ef-

cufamente que fe fazer pode, tirar a molher e os filhos do logar.

ante que foífe cercado; e depois lhe mandou dizer a repofta, a tem-

po que nom preftou nada. por que ja elRei Dom Hemrrique jazia

fobre o logar.

CAPITULO XLVI

Como elRei Dom Hemrrique cercou Carmona, e lha deu

Dom Martim Lope\ per preitefia.

Nos diífemos ja em alguuns logares como elRei Dom Pedro,

ante que morreffe, fe trabalhava mujto de bafteçer e afortel-

lezar Carmona, o mais que fe fazer podia, reçeamdo de fe veer em

alguum perijgo e teer alli acorrimento; e nom diífemos por que baf-

teçia efte logar. e afortellezava mais que nenhuum dos outros de

feu reino; e por nom feer avudo por mingoa na eftoria, comtalloe-

mos da guifa que o alguuns em feus livros efcrepvem : dizemdo que

el-



2i 8 CHRONICA

elRei Dom Pedro fazia muito por faber de feus aflxollogos a çerti-

dom das coufas que lhe aviam de vijmr; e nom lbomente pellos le-

terados de fua terra, mas aimda a Graada mandava pregumtar

Abenahatim mouro, gramde fabedor e fillofofo, que lhe efcrepveffe

a çertidom das coufas que lhe podiam (i) aqueeçer; e dizem que

per elles foube que avia de leer cercado em huum logar, que tijnha

huuma torre, a que chamavom eftrella; e por que em Carmona ha

huuma torre, a que chamam per tal nome, penfou el(2) que eíte era

o logar: e nom embargamdo que forte feia, por efta razom fe tra-

balhou el de o bafteçer e afortellezar o mais que fe fazer pode, e

alli pos feus thefouros e filhos, como ja dilfemos. E quandoo elRei

Dom Hemrrique cercou em Montei, foube el como avia hi huuma

torre, que chamavom eftrella, e foi muito anojado por ello, e por

ilfo e por outras razoões que ouviftes, fe trabalhou de fahir delle,

como teemos ja comtado. Sobre efte logar de Carmona fe veo el-

Rei Dom Hemrrique lamçar com mujtas companhas, e pofto arreai

fobrella, çercouha dhuuma parte, ca fe nom podia cercar de todo,

e mandou fazer huuma baftida, e de noite efcallarom huuma vez a

villa, e fobirom acima quareenta homeens armados, que pêra aquello

forom efcolheitos; e os da villa que efto femtirom, acudirom alli ri-

jamente e pelleiarom com elles de guifa que a alguuns delles comveo

per força foltarem mujto comtra leu grado; e outros que aviam co-

brada huuma torre, nom podemdo mais fazer, forom em ella toma-

dos per força : e chegou hi Dom Martim Lopez, e fezeos matar todos

que nom ficou nenhuum, de cuja morte elRei Dom Hemrrique ouve

pefar e gram femtimento, e teve grande lanha de Dom Martim Lo-

pez, por que os matara daquella maneira, temdoos prefos, e podem-

dolhe dar vida. Aaçima duramdo o cerco per efpaço de tempo, e min-

guamdo as viamdas aos da villa, e veemdo como lhe nom vijnha

acorro de Portugal, nem de Graada, nem de Imgraterra, pêro fou-

bef-

(1) poderiam T. (2) elRei D. Pedro T.
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beffem que eram cercados, foi forçado a Dom Martim Lopez de fe

preiteiar com elRei; e foi na conveença que lhe delfe a villa e todo

o que ficara do tefouro delRei Dom Pedro, e que lhe emtregaffe

prelo Mateus Fernamdez de Cáceres, que fora chamçeller delRei

Dom Pedro, que eftava com el no logar; e que Dom Martim Lopez

foffe pofto em falvo em outro reino, ou lhe fezeffe elRei Dom Hemr-

rique merçee, fe com el quilclTe ficar: e eftas aveemças trautou o

meeftre de Samtiago Dom Fernando Offorez, fazemdo fobrello

grandes juramentos que elRei lhe guardaria efte leguro. Dom Mar-

tim Lopez deu a villa a elRei, e comprio todo o que ficou a fazer,

e elRei mandouho logo premder, e levorom el e Mateus Fernamdez

a Sevilha, e mandouhos elRei matar; e diziam todos que elRei fe-

zera muj gramde mal em efto, que por queixume que dei ouveíTe

por a morte de feus criados, nem por outra nenhuuma razom, que-

bramtaíle a leguramça que lhe prometida tijnha; e pêro fe o meeftre

de Samtiago mujto queixaffe a elRei por ello, dizemdo que elle o

fegurara de morte per feu mandado, e lhe fezera sobrello promeíTas

e juramentos, nom preftou feu razoado pêra o efeapar de morte. E
defta guila cobrou elRei Dom Hemrrique Carmona, e mujtas joyas

que ficarom delRei Dom Pedro, e mandou os filhos prefos a Tolle-

do, e elle tornouffe pêra Sevilha. E dizem aqui alguuns, que fabem-

do elRei de Graada como os filhos delRei Dom Pedro eftavom affi

cercados, que vijnha com mujta gente de pee e de cavallo pêra lhes

acorrer; e que vijmdo no eftremo, lhe differom como era tomada

Carmona, e os rilhos delRei Dom Pedro prelos, e que eftomçe fe

tornou pêra Graada, e nom fe fez lbbrefto mais; e que o aazo de lua

vijmda tam tarde, foi certos recados que fobrello emviou a elRei

Dom Fernamdo, cujas reportas alomgarom tanto e com taaes ra-

zoões, que o Rei mouro ouve dentemder, que de poer em tal feito

maão elRei Dom Fernamdo nom avia voomtade, e que eftomçe fe

fez preftes, e vijnha defta guifa que dizemos.

CA-
3í
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CAPITULO XLVII

Das ra{oóes que alguuns dijferom, fallamdo do ca/amen-

to delRei Dom Fernamdo com a Iffante Davagom.

Gramde mimgoa foi dalguuns autores, que voomtade ouverom

de fazer eftorias, em teerem tal modo deftoriar, qual teve-

rom
;
por que couias neceffarias de faber, leixarom de todo fem

delias fazer meençom, outras tocamdo em breve fallamento, fica-

ram carregadas de gramdes duvjdas : e fe certo e curto fallarom,

alguum louvor mereciam daver; mas pouco fallamdo, defviados

mujto da verdade, melhor fora nom dizer taaes couias, moormente

quamdo per feu efcrepver fica maa fama dalguumas peffoas, que

mujto he defquivar em taaes fallamentos: e por nom cuidardes

que dizemos efto por noííb louvor e fua mimgua delles, veiamos

primeiro feu defvairado modo defcrepver, o qual bem roubado fee-

ria do fifo quem ho creeffe e lhe deífe fe, e digamos logo de Mar-

tim Affonífo de Meello, na crónica que deites feitos compôs: o qual

fallamdo em efte paffo do cafamento delRei Dom Fernamdo com

a Iffamte Dona Lionor Daragom, diz que emviou elRei alia o comde

Dom Joham Affonfío Tello, e que levou dezooito quintaaes douro

em parta pêra dar a elRei Daragom por efte cafamento, e que fe

veo fem firmar ho cafamento, e leixou efte ouro na praya de Val-

lemça, e que alli jouve per grani tempo, e que efto fez o conde por

cafar elRei depois com fua fobrinha, molher de Joham Louremço

de Cunha, como de feito cafou. Outro gramde eftoriador, que mais

largo razohou que efte, diz em huum livro, que elRei Dom Fer-

namdo depois que foi efpofado com efta Iffamte Daragom, man-

dou alia duas gallees, huma delias mujto bem corregida(i), em

que ella avia de vijnr, com outras naaos e gallees que elRei feu pa-

dre

(i) armaada T.
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dre avia de mandar em fua companha, e que em huuma das gal-

lees mandou elRei Dom Fernamdo dezooito quintaaes douro, e

bem feteemta quimtaaes de prata, o qual aver levou o comde Dom

Joham Affonflb Tello, o qual era o moor privado que entom elRei

avia; e que em guifamdo elRei Dom Fernamdo por mandar efta

embaxada, que le namorou de Dona Lionor Tellez, fobrinha deite

comde, filha de feu irmaão Martim Aífonffo Tello, que fora cafada

com Joham Louremço de Cunha, e era ja quite emtom delle, a

qual efte comde tijnha em fua caff fabemdo bem parte do amor

que lhe elRei avia ; e que o comde chegou com efte aver a Ara-

gom, omde foi defcarregado, e bem guardado daquelles que delle

levavom carrego ; e que vifta a Iffamte pello comde, e per aquelles

que com elle hiam, que todos differom, que nunca tam fea coufa

virom, e mais que differom alguuns que ante perderiam todo aquel

aver, e fete tanto mais aalem, que cafar com tal molher como

aquella. E que o comde le meteo huuma noite na gallee fem fallar

a elRei, e amanheçeo tam lomge no mar, que perdeo vifta de terra;

e que chegamdo a elRei Dom Fernamdo, que lhe diffe que elRei

Daragom o quifera premder, dizemdo que lhe tijnha dada huuma

lua fobrinha por barregaã, e que ficaffe alia prelo em arrefeens,

ataa que fua fobrinha foffe levada a Aragom, ou emtregue a leu

marido; e que elRei Dom Fernamdo diffe emtom, que pois affi

era, que mais lhe prazia receber Daragom la o aver, que el rece-

ber ca lua filha com o que lhe prometera, e que affi le paliou efte

feito. Eftas e outras razoões emmijgas da verdade leixamos def-

crepver por nom alomgar, as quaaes melhor fora nom feerem ef-

criptas, que leixar aos homeens vaãs opinioóes que cream, e dos

finados maa fama por lempre.

CA-



222 CHRONICA

CAPITULO XLVIII

Que moveo elRci Dom Fernamdo ajumtar ho ouro que

mandou a Aragom, e quamto era per todo.

Posto que ja fallaífemos alguuma coufa deftes efpofoiros del-

Rei Dom Fernamdo com a Iffante Dona Lionor Daragom,

comvem que digamos o mais defte feito que fe depois feguio, por

que aquello que confufamente he eftoriado, venha a praça com

mais clara çertidom, des i por defabafarmos efta eftoria per al-

guuns mal recomtada, de tamanhas duvjdas como delia naçem. A

primeira, que moveo elRei mandar tanto ouro e prata a Aragom,

e quamto era per todo. A fegumda, a quem foi emtregue em Ara-

gom efte aver, e que fe fez la delle. A terceira por que nom foi

tragida a Iífamte, e fe desfez efte cafamento. A quarta, fe partio

o comde fua(i) graça delRei Daragom, e por que veo, e per que

guifa(2). A quimta, por que nom tornou la mais o comde, e fe

ouve elRei Daragom parte defte aver contra voontade delRei Dom

Fernamdo. Aas quaaes refpomdemdo com mujto trabalho, buf-

camdo a verdade de cada huuma delias, a çertidom de todas foi

per efta guila. ElRei Dom Fernamdo fegumdo diíTemos, trautou

de cafar com a Iffante Dona Lionor Daragom, por aver feu padre

em ajuda comtra elRei Dom Hemrrique, com que avia guerra; e

foi efpofado elRei com ella per Moífe Joham de Vilaragut, que veo

procurador da Iífamte, como ja teemdes ouvjdo. E leixados os ou-

tros capitullos das comveemças antrelles devifadas, huum delles

foi que elRei Daragom fezeífe guerra a elRei Dom Hemrrique,

dous anos continuados, na qual guerra elRei Dom Fernamdo avia

de pagar aa fua cufta mil e quinhemtas lamças; e por quamto eftas

gentes darmas compria daver pagamento per moeda que fe coftu-

maf-

(i) em fua T. (2) e per que guyffa aquy veyo.
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marte no reino Daragom, foi trautado neefta preitefia, que elRei

mandalTe alia ouro e prata, de que fe fezeffe moeda pêra paga do

folldo que aviam daver: e efta foi a razom por que elRei jumtou

aquel ouro que alia foi emviado, e nom por levar aa noiva em pre-

femte, nem o dar a feu padre por a cafar com elle, fegumdo al-

guuns rudemente fallarom. O outro(i) queelRei la mandou nom foi

em pafta, mas todo em moedas das que elle mandara fazer quam-

do novamente começou de reinar, a faber, dobras das primeiras

que chamavom pee terra, e gentijs primeiros e fegundos e tercei-

ros; e de dobras caftellaãs e mourifcas, e outras moedas Françe-

fes, nom feeriam mais que ataa cem marcos. E foi todo junto (2)

em Lixboa per efta guifa: o tefoureiro da moeda e do feu tefouro

derom huumas çem mil peças, e mandou elRei tomar do tefouro

que eftava na torre do caftello da dita cidade, outras çem mil do-

bras, daquellas primeiras que diffemos, que eram de pefo de dobra

cruzada: afli que feeria todo o aver quamto emtom foi jumto, ataa

quatro mil marcos douro, que eram pouco menos de dezooito quim-

taaes: prata nenhuuma nom foi levada, como alguuns diíferom,

por que aquella que mefter aviam pêra as moedas que depois la-

vrarom, toda foi comprada em Aragom. E eíte ouro todo mandou

elRei que reçebeífe huum homrrado mercador de Lixboa, que cha-

mavom Affonífo Dominguez Baraçeiro, ao qual mandou que toda

a defpefa que lhe o comde mandalfe fazer delle, que a fezeffe pre-

femte o efcripvam que lhe era dado, fem poer mais outra duvida;

e foilhe emtregue no mes de março da era ja nomeada de quatro

çemtos e oito.

CA-

CO O ouro T. B. 0) todo ifto T.
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CAPITULO XL.IX

Como o Comde pardo de Lixboa pêra Aragom, e conto

chegou la com todo o aver que levava.

Este comde Dom Joham Affonífo que diíTemos, era eftomçe o

I moor privado que elRei(i) Dom Fernamdo, e de que moo-

res coufas fiava por fua difcriçom e faieza, e feeria de laíeemta

anos. Efte hordenou elRei de mandar a Aragom, por emcaminhar

feus feitos da guerra que fe avia de fazer, e trager logo a Iffamte,

fegumdo emtemder podemos; por que nom embargamdo que al-

guuns digam, que elRei mandou nom mais que duas gallees a Ara-

gom, a verdade he que la forom fete; ca el mandou vijnr de Bar-

rameda a gallee domzella, e outras çimquo, e mais a gallee real,

que era huuma gramde e fremofa gallee, em que avia largas e ef-

paçofas camarás, a qual elRei mandou mui nobremente guarnecer

deftemdarte, e mujtos pendoões e temda, e aparelhos de cordas

de feda, omde avia de vijnr a Iffamte; e mandou poer por no-

breza, mujtos e(2) gramdes dentes de porcos montefes, emcaftoa-

dos ao lomgo da coxia damballas partes da galee, e todollos re-

mos pimtados, e outros logares por fremofura. Os galliotes eram

veftidos todos de numa maneira, e hiam em ella quareenta beeftei-

ros, afaz de mancebos e homeens de prol, todos veftidos doutra li-

vree, e cintos cubertos de velludo preto com as armas delRei

brolladas. E bem parece de razom que o comde ouvera logo de

trager a Iffamte, ca elRei mandou tirar daquella torre do aver,

que eftava no caftello da cidade, huuma coroa douro feita de ma-

chafemeas, obrada com pedras de gramde vallor, e groíTos graãos

daljofar arredor, e religairos, e anees douro, e camafeus, e outras

joyas de gram preço, afora favas, e cotas, e çipres de dona, e ou-

tras

(i) privado delRei T. (2) e muy T.
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trás coufas que perteençiam a guarnimentos de molher, as quaaes

levava o comde em eíta gallee em que avia dhir. Avia clRei mais

outros feus privados e mujto metidos em eftes feitos, de que tam-

bém mujto fiava, a faber, huum Genoes que chamavom Miçe Ba-

dalai Defpinolla, e Affbnflb Fernamdez de Burgos. E mandou El-

Rei levar todo aquel ouro per terra ataa o Algarve, e hiam em
companha delle cimquoemta beerteiros, com outra gente que ho

guardavom. E foi o comde preftes pêra fe partir, mujto acompa-

nhado de boons fidallgos e efcudeiros, e partio de Lixboa aos

quimze dias daquel mez de março, e chegou ao Algarve, omde foi

porto todo aquelle ouro na galee em que el hia, e fez o comde hi

armar outra gallee que levou em lua companha. Dalli feguio fua

viagem, e chegou a Barcellona, cidade Daragom, omde elRei em-

tom eftava, de que foi muj bem recebido e todollos que com el

hiam; e mandamdo elRei que o apoufentafle(i) muj bem, diffe o

comde que lhe nom compria eftomçe outra poulada, fe nom a gal-

lee em que vijnha, por o aver que tragia em ella, ataa que foffe

todo porto em terra: entom forom barcos aa gallee, e defcarrega-

rom todallas arcas em que ho ouro hia, e foi levado aos paaços

delRei, e porto em huuma camará bem çarrada, e guardado do te-

foureiro que o levava, e daquelles que hiam em fua companha, e

doutras gentes albldadadas, que com el eftavom conthinuadamen-

te; e deita guifa foi porta em elle boa guarda, e nom leixado na

praya em deiemparo, como alguuns nom bem emformados em

efto differom.

CA-
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CAPITULO L

Do que o comde hordenou que fe fe^ejje daquel ouro que

levava, e como começaram pagar folldo aas gen-

tes que aviam de fervir.

O comde afli em Aragom, trautou com elRei per nova com-

veemça outros capitullos da hordenamça da guerra, e paga

do foldo que avia de íeer feita : a faber, que a paga das mil e qui-

nhemtas lamças que elRei Dom Fernamdo avia de fazer por leis

meies, fe tornaffem em pagamento de três mil lamças pagadas por

três mefes ; com comdiçom que fe elRei Dom Hemrrique ao tempo

que fe começaífe a guerra, foífe nas fromtarias Daragom, que elRei

foífe theudo dhir per peífoa, ou emviar o Duque feu primogénito

rilho por capitam das ditas três mil lamças, e o mais com o feu po-

derio; e outras femelhamtes coufas que a noífo propoíito mingua

nara fazem, pofto que recomtadas aqui nom feiam. Des i trabalhou

logo demcaminhar com os fidallgos que maneira aviam de teer no

profeguimento da guerra, e por que preço cada huum, e mais como

fe logo lavralfe moeda pêra averem paga de fuás folldadas; e fo-

rom feitas efcripturas daveemças e obrigaçoões como cada huum

avia de fervir, e com quamtas lamças, e quamto avia daver por

mes, a faber, trimta florijns por lamça do dia que começaífe de fer-

vir. Outro li ouve leçemça e carta delRei pêra fazer moeda douro

e prata alli em Barçellona, a faber, florijns taaes como elRei tijnha

hufamça de mandar fazer, e reaaes de prata dos íinaaes e cunho (i)

delRei Dom Pedro de Caftella, de quatro maravidijs cada huum

real. E começarom de lavrar na cafa da moeda delRei, e fezerom

logo ataa duzemtos mil reaaes de prata, e huuns noventa mil flo-

rijns; fazemdo logo pagamento de féis domaas a eífes capitaaens,

de feu folldo, afri como a Molfe Rodrigo de Navarra, e a Moífe Jo-

ham

(i ) e cruunhos T.
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ham de Sam Martim, que aviam de fervir com quatro lamças, e a

Dom Gil Garcia de Navarra, que avia de fervir com duzemtas, e

affi a outros Aragoefes e Caftellaãos, fegumdo as lamças que cada

huum tijnha : e aos que nom eram prefemtes, mandavomlhe o folldo

aos logares omde eftavom, aíli como a Garcia Fernamdez de Villa

odre, que eftava no reino de Murça, que avia de fervir com quatro

çentas lamças, e a Diego Lopez de Moutoyo, e a outros fidallgos,

que feeriam per todos os que emtom forom paguados ataa duas mil

e duzemtas lamças. E pagarom mais foldo a mil e quinhemtas lam-

ças, das com que elRei Daragom avia de fazer lua guerra, doutras

féis domaas como aos outros, por que nos trautos era comtheudo,

que elRei Dom Fernamdo lhe empreftaífe o folldo dhuum ano pêra

ellas, o qual fe avia de comtar do dia que a guerra foífe começada

em deante. Des i pagavom mantijmentos a eífes que o aviam daver,

affi como aaquel comde de Barcellos Dom Joham Aífonífo, omze

florijns por dia, e affi a cada huum dos outros fegumdo lhe era hor-

denado: e iífo meefmo fezerom pagamento a vijmte gallees das que

eftavom em Barrameda, de folldo que lhes era devido dalguuns me-

ies que tijnham fervidos(i); e mais mandarom fazer pemdooens dos

linaaes delRei que aviam de levar na ofte, e mandarom recados a

Medinaçelli per Lopo Lopez de Gamboa, efcudeiro Caftellaão, e a

Almançom, e a outros logares, a fallar com alguuns cavalleiros, e

faber parte do eítado da terra, e onde era elRei Dom Henrrique,

ou quem eftava pella comarca de Caftella per omde a ofte avia de

paífar. E tornarom outra vez a fazer pagamento doutras féis domaas

aaquelles capitaães e fuás companhas, affi que também todos elles,

como as mil e quinhemtas lamças delRei que diífemos, a todos ja

era feita pagua de três mefes. Em efto gaftavalfe o tempo, fem fazer

coufa que ferviço delRei foífe; e defpemdianfe os dinheiros em corri-

gimentos e hordenamças, que numca soomente ouverom começo.

CA-
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CAPITULO LI

Como o comde Dom Joham Affonffo fe partio pêra Por-

tugal, e por que nam foy tragida a Iffamte

a (Portugal.

Segumdo ja damte avemos tocado, elRei Daragom avia daver

feguramça delRei Dom Fernamdo, por razom da guerra que

avia de começar comtra elRei Dom Hemrrique; de guifa que de-

pois que foffe começada ataa dous anos feguijntes, nom desfalle-

çeffe folldo aas lamças que el era theudo de manteer, as quaaes

aviam de feer pagadas de dous em dous mefes; e elRei Daragom

iflb meefmo avia de fazer feguro elRei Dom Fernamdo de profe-

guir a guerra, nom çeffamdo delia ataa o tempo que devifado tij-

nham: e a feguramça da parte delRei Dom Fernamdo avia de feer,

que os ditos comdes, e Miçe Badalai, e Martim Garcia aviam dei-

tar fempre em Aragom por arrefeens, ataa que a guerra foffe aca-

bada, e feita compridamente paga a todollos que em ella ouveífem

fervido : e por aazo da innovaçom dos capitullos qne o comde de

Barçellos emnovara com elRei, aífi do mudamento das mil e qui-

nhentas lamças, e três mil(i) come doutras coufas comtheudas nos

trautos primeiros, as quaaes elRei Dom Fernamdo avia daprovar,

hordenou o comde de vijnr a Portugal fallar a elRei fobrello, e efto

por leçemça delRei Daragom ; affi que fe nom efpedio dei per ne-

nhuuma defaveemça e defacordo, mas com lua graça e pagamento,

fem outro efcamdalo que hi ouveífe. Ca fe el partira Daragom

queixofo per alguuma guifa, defemparamdo todo aquel negocio

como coufa fijmda, nom leixara tal mandado a AffoníTo Dominguez

tefoureiro daquel aver, qual lhe leixou per fua carta, nem fe trau-

tara mais nenhuuma coufa fobre a hordenamça da guerra, como fe

depois trautou ; ca el leixou mandado a AffoníTo Domimguez, que

do

(i) e três myl de pee T.
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do aver que lhe emtom ficava em poder, e de todo outro que reçe-

beffe em quamto per mandado delRei efteveffe no reino Daragom,

fezeífe todallas defpefas que lhe Miçe Badafal mandaííe, affi como

as depois fez que fe o comde delia partio. E aveendo ja huuns três

mefes que o comde alia era, na fim do mes de Junho partio pêra

Portugal, e trouxe comfigo a coroa douro e todallas outras joyas

que levara pêra dar aa Iffamte ; as quaaes elRei mandou tornar aa

torre domde forom tiradas, por que fallamdo el a elRei per vezes

no cafamento de íua filha com elRei Dom Fernamdo, refpomdia

elRei que a nom podia mandar por eftomçe, por quamto nom tij-

nha aimda deípemffaçom do papa pêra poderem cafar; mas que el

fe trabalharia de a aver o mais cedo que podeífe, e que logo lha

mandaria legundo perteemçia a íua homrra: e eíta foi a arrazom(i)

por que a Iffamte nom veo entom, e nom per coufa que o comde

nefte feito maliçiolamente obraffe, nem por ella feer tal como al-

guuns eftoriamdo feamente pimtarom, ca de corpo e geefto natureza

lhe dera tam boa parte, que nenhuum fenhor fedefcomtentaria de a

aver por molher. E fe ella tal nom fora, nom fezera elRei Dom Hemr-

rique tanto depois por cafar com ella o Iffamte Dom Joham feu filho,

que depois foi Rei de Caftella, e ella Rainha com elle, emviamdo mui-

tas vezes dizer a feu padre que lha deífe pêra o Iffante feu filho, como

fora trautato quamdo eram (2) moços, ataa mandarlhe rogar que lha

deífe todavia, e que nom queria que lhe deífe com ella nenhuuma

coufa de quamto lhe aa primeira prometera ; a qual coufa nom he de

cuidar que fezera fe ella tam fea imagem fora, como alguuns mal di-

zemtes differom. Nem elRei Dom Fernamdo em eíta fazom,nem de-

pois ainda per tempo, nom tijnha femtido de Dona Lionor Tellez, de

que fe depois namorou, nem lhe vijnha per cuido nem penffo(3), o

que fe depois feguio, fegumdo adeamte claramente (4) poderees veer.

CA-
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CAPITULO LII

Como os capiiulos da guerra Jorom outra ve\ mudados.

e elRei Daragom mandou feu recado a elRei

Dom Fernamdo.

Partido o comde, como diffemos, no mes de julho feguinte aos

vijmte e quatro dias na cidade de Barçellona, omde entom

elRei eítava, Miçe Badafal Defpindolla, e Aftònfib Fernamdez de

Burgos, procuradores que eram delRei Dom Fernamdo, ambos

juntamente em companha da Iífamte Dona Maria, molher que fora

do marques, e irmaã delRei Dom Fernamdo, per cujo comffelho

e acordo fe trautarom mujtas coufas acerca deite negocio ; chega-

ram a elRei a feus paaços fazemdolhe recomtamento dos capítu-

los e aveemças firmadas fobre o profeguimento da guerra, e paga

do folldo que avia de feer feita; e que foíTe ília merçee, que dos

dinheiros que Affonífo Dominguez tefoureiro do aver que alli ef-

tava tijnha em feu poder, lhe leixaffe receber dinheiros pêra folldo

de mil e quinhemtas lamças, por quamto eram mujto neçeífarias

pêra fazer logo emtrada pello reino de Caftella, pois que el de pre-

femte nom podia feer preftes pêra começar a dita guerra, per min-

goa de feguramça e firmidoões, que aimda nom recebera da parte

delRei Dom Fernamdo, affi da paga do folldo que fe avia de dar

ao deamte, como doutras coufas que fe aviam de fazer. E depois

de muitas razooens que fobrefto ouverom falladas, acordaram que

os capítulos que elRei Daragom avia innovados pêra profeguir a

guerra com as três mil lamças que diffemos, fe tornaífe(i) em mil

e quinhemtas fegumdo primeiro fora devifado, com outras comdi-

çoões que nom curamos de dizer. E mandou logo elRei Daragom

a Portugal por embaxador Moífe Umberte de Fenoial, com poder

de

(i) fe tornaíTem T.
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de firmar com elRei Dom Fernando aquellas aveemças que afíim

forom feitas ; e efpeçiallmente pêra fe obrigar, e prometer em nome

delRei Daragom, que tanto que ouveíTe defpenífaçom do papa pêra

a Itfamte Dona Lionor fua filha poder calar com elRei Dom Fer-

namdo, que feeria mujto cedo, que loguo a emviaffe a Portugal

como a fua homrra compria; e que por feguramça deito, fe elRei

em ello alguuma coufa dovidava, lhe daria em premda e arrefeens

o caftello Dallicamte, fegumdo ante fora fallado. O qual meífegeiro

chegou a Santarém no mes doutubro aos paaços de Vallada, omde

emtom elRei poufava, eftamdo eftomçe hi com elle Dom frei Al-

voro Gomçallvez prior do efpital, e Airas Gomez da Sillva, e ou-

tros fenhores e fidallgos de feu comífelho; e aos vijmte e huum

dias deífe mes elRei Dom Fernamdo aprovou e ouve por bem todo

aquello que per feus procuradores fora feito e hordenado, das

quaaes coufas fezerom fuás efcripturas juradas e firmadas o mais

firme que íeer pode, fob penna de vijmte mil marcos douro que

paguaífe aa outra parte, o que falleçeífe do que antrelles era acor-

dado : e feito eito, partioffe o embaxador caminho Daragom, le-

vamdo bem recadado todo aquello por que vehera.

CAPITULO LI II

Como foi trautada pai antre elRei Dom Hemrrique e

elRei Dom Fernamdo, e com que comdiçoóes.

Dueamdo a guerra antre Portugal e Caftella, da maneira que

ja teemdes ouvjdo, e trautamdoffe afíi eftas coufas amtre

elRei Daragom e elRei Dom Fernamdo, avia ja tempo que o papa

Gregório umdeçimo avia emviados(i) por embaxadores aos Reis

de Portugal e de Caftella, pêra poer amtrelles paz, Dom Beltram

bifpo de Commerçia, e Dom Agapito de Columpna bifpo de Brixa:

e

(i) emvvado T.
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e aimda que nos ante defto nora ajamos feita meemçom da vijmda

deites prellados, fabee porem que o anno paffado ante que Car-

mona foffe filhada, chegarom elles a Sevilha, omde elRei Dom
Hemrrique eftava eftomçe, e fallamdo com elle em razom de paz,

quamto era neçeffaria amtre os Reis, mofframdolhe os dampnos e

malles que fe da guerra feguiam a elles e a feus reinos, e como

por tal aazo fe emxalçaria a íbberva dos emmijgos da fanta fe;

outorgou elRei por lua parte de conffemtir na paz, com booas e

aguifadas razoões. Depois vijmdo elles a Portugal, e fallamdo a

elRei Dom Fernamdo fobrello, nom menos razoões das que a el-

Rei Dom Hemrrique aviam ditas fobre efte negocio, mas quamtos

boons comfelhos e autoridades fe dizer podiam, pêra o emduzer

a aver com el paz e amorio, lhe forom per elles offereçidas e pre-

poftas; fobre as quaaes elRei Dom Fernamdo avudo comfelho,

lem primeiro fe eípedir das aveémças e preitefias que com elRei

Daragom avia trautadas, nom fabemos por qual razom determi-

nou daver com el paz : e noteficado ifto a elRei Dom Hemrrique

per elles, acordarom os Reis demviar feus procuradores pêra eftas

aveémças trautar em leu nome, a faber, elRei Dom Hemrrique,

Dom AíToníTo Perez(i) de Gozmam, alguazil moor de Sevilha, e

do feu comffelho; e elRei Dom Fernamdo, Dom Joham AífoníTo,

comde de Barçellos, o qual eftava ja preftes pêra fe tornar outra

vez a Aragom, e recebidos quatro mil florijns pêra o caminho, e

elRei mandou que çeffaffe daquella hida, e foffe trautar esta paz

e aveemça antrelle e elRei Dom Hemrrique. E feitas fobrefto dam-

ballas partes firmes e abaftantes procuraçoóes, pêra poerem per-

petua paz e amor amtre os Reis, devifarom de feer todos jumtos

elles e os meffegeiros do papa, em huuma villa que dizem Alcou-

tim, bifpado de Sillve no reino do Algarve. E jumtos alli peffoall-

mente, falvo o bifpo de Commerçia, que era eftomçe em Aragom,

fir-

(i) Teellez T.
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firmarom paz e amorio em nome dos Reis, recomtada em eíta

guifa brevemente. Que elles foliem boons e verdadeiros amigos

pêra fempre huum do outro, e iííò meefmo feus filhos e herdeiros,

e todollos poboos a elles fobjeitos. E que huum Rei nom foffe

theudo dajudar o outro comtra alguuma peíToa, pofto que com

alguuma ouveffe deiVairo, mas que elRei de Portugal foffe amigo

delRei Dom Karllos de Framça, afll como elRei de Framça era

delRei Dom Hemrrique; e que elRei de Framça emviaffe feus

meffegeiros, ataa féis mefes, afirmar eito com elRei Dom Fernam-

do, affi como depois emviou. E por eftas pazes feerem mais fir-

mes, e os boons divedos damtre os Reis feerem fempre acreçem-

tados, foi trautado em eftas aveemças, que elRei Dom Fernamdo

caiaífe com a Iffamte Dona Lionor filha delRei Dom Hemrrique,

com a qual ouveffe per doaçam em cafamento, Cidade Rodrigo, e

Vallemça Dalcamtara com todos feus termos, e Monte rei, e Alha-

riz com feus alfozes e fortallezas, os quaaes logares foffem pêra

fempre da coroa do reino de Portugal ; e alguuns efcrevem que

avia daver mais em dinheiro três comtos da moeda de Caítella: e

que elRei Dom Fernamdo deífe aa dita Iffamte todollos logares,

que forom dados per elRei Dom Affonffo feu avoo aa Rainha

Dona Beatriz, em arras de feu cafamento. E avia de fer emtregue

a Iffamte a elRei pêra a receber e aver por molher, no eítremo

dos reinos, antre Talleiga e Figueira, do dia deite trauto firmado

a çimquo mefes primeiros; com comdiçom prometida e jurada

per elRei, affi como cada huum dos outros capitullos, que do dia

que lhe foffe entregue ataa fete mefes, nom ouveffe com ella jum-

tamento carnal: e eito fazia elRei feu padre, por que ella era aimda

mujto moça, e dezia que lhe quiria em tanto guifar muj honrrada-

mente todo o que compria pêra a feita de fuás vodas; e eíta com-

diçom foi a elRei Dom Fernamdo muj maa doutorgar, porem aaçi-

ma ouveo de fazer; e diziamlhe alguuns que juras de foder nom

eram
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eram pêra creer, que juraíTe el foutamente efte capitullo, ca nom

mimg-uaria quem tomaífe por elle o pecado deite juramento fobre

íi. E foi por efto avuda defpenffaçom, por o divedo que amtrelles

avia, e pubricada na cidade de Sevilha per o dito Dom Agapito,

meffegeiro do papa. Foi mais firmado amtre os Reis ambos, que

elRei Dom Fernamdo abriíTe maão e defemparaffe todollos loga-

res e terras, que el e aquelles que fua voz mantijnham, cobrarom

do fenhorio de Caftella, falvo dos que avia daver em cafamento

;

e ifTo meefmo fezefíe elRei Dom Hemrrique dos que cobrara de

Portugal, tirados os baftiçimentos e ouro e prata que cada huum

em elles tijnha pofto. E perdoarom dhuuma parte aa outra, des o

cafo mayor ataa o mehor, a todollos que em ferviço dos fenhores

amdarom, e fe alçarom com villas e caftellos, e tomarom voz com-

tra elles; e ficarom os Reis emtregar(i) todos feus beens de raiz,

laivo fe foi aos de Carmona que aimda em efte tempo tijnham voz

por Portugal, pofto que ja tenhamos efcripto fua tomada delia, por

os quaaes elRei Dom Fernamdo fez mujto por emtrarem em eftes

trautos, e numca elRei de Caftella em ello quis comffemtir, dizem-

do por efcufa, que perdoar aos de Carmona, era coufa per que fe

podia recreçer gram defvairo antrelle e elRei Dom Fernamdo, mas

que a molher do comde Dom Fernamdo de Caftro, com feu filho

e companha e coufas fuás, fe foffe a Portugal pêra feu marido, ou

omde lhe prougueffe. Outro fi que todos prifoneiros, que em efta

guerra forom filhados, foffem entregues de huuma parte aa outra

fem remdiçom nenhuuma, pofto que aveemça teveífem feita com

aquelles que os tijnham em feu poder. E affim poferom outros ca-

pitullos, que por nom alomgar leixamos de dizer, per que fe par-

tirem geerallmente de toda comtemda, que per quallquer guifa an-

tre os Reis ataaquel tempo podeffe naçer: os quaaes os ditos pro-

curadores jurarom aos famtos evangelhos nas almas dos Reis am-

bos,

(i) a entregar T.
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bos, e feserem preito e menagem nas maãos do dito dellegado,

que elles guardem compridamente eftas pazes, e jurem outros taaes

juramentos per luas perfoas, fometemdo os ditos Reis e feus rei-

nos a çeníTura e fentença eccleliaftica, himdo comtra eito per al-

guuma guifa. E que foffem portos ataa primeiro dia de mayo cer-

tos caftellos em arrefeens, a íaber, da parte dei Rei Dom Fernam-

do, Olivemça, e Campo mayor, e Noudal, e Marvom, os quaaes

avia de teer Dom frei Alvoro Gomçallvez prior do Efpital; e da

parte delRei Dom Hemrrique, Alboquerque, e Exarez, e Bada-

lhouçe, e a Codeffeira, que teveffe AftòníTo Perez de Gozmam. E

forom tramadas e juradas eftas pazes com muitas mais firmezas e

comdiçoões no dito logar Dalcoutim, poítumeiro dia de março da

dita era de quatro centos e nove annos, as quaaes elRei Dom
Fernamdo dhi a dous dias jurou na cidade De^ra, fazemdo preito

e menagem nas maãos do dito dellegado de as teer e guardar

compridamente, o que el depois muj mal fez, fegumdo adeamte

ouvirees. E dalli emviou a Caftella o doutor Gil Dofem, e Affonffo

Gomez da Sillva, pêra receberem delRei Dom Hemrrique femelha-

vel firmeza e juramento. E depois foi a Caftella Diego Lopez Pa-

checo, receber da Rainha Dona Johana, e do Iftamte Dom Joham,

e dalguuns comdes, e prellados, e ricos homeens, que aimda nom
jurarom, outorgamento dos ditos trautos; e na villa de Touro,

omde emtom elRei era, no moelteiro de Sam Framçifco, alli jura-

rom todos em maãos do dito dellegado, que prefemte eftava. aos

dez dias dagofto da dita era.

CA-
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CAPITULO LIV

Como elRei Daragom mandou tomar a Affonjjo Domim-
gne\ Barateiro quamto ouro tijnha em feu poder.

Quamdo elRei Daragom lbube efta liamça damizade, que el-

Rei Dom Fernamdo com elRei de Cáítella pêra fempre trau-

tara(i), e como avia de cafar com fua filha, bem he de cuidar

quamto lhe defprazeria de fazer tal paz e amizade com feu emmij-

go, que mujto defamava; e mandou que tomaffem logo a Affonflb

Dominguez Barateiro quamto aver lhe foffe achado, e foromlhe to-

mados dous mil e vijmte e quatro marcos douro (2), a fora çemto e

fete marcos (3) que lhe forom empreitados logo aa primeira, quam-

do novamente chegarom ; affi que de quamto ouro alia foi emvia-

do, nom ouve elRei Dom Fernamdo outro proveito, falvo de dous

mil paaos de romania que lhe alia comprarom pêra o almazem de

Lixboa, que cuftarom pouco mais de duzemtos e fefeemta gentijs,

e todo o outro foi delpefo de guifa que numca fe delle aproveitou :

e elRei Daragom ouve aquelles dous mil e cento e trimta marcos

mujto comtra fua voomtade, que numca mais cobrou, pêro fe dello

trabalhafle, como adeante diremos. E mandou elRei Daragom

premder o tefoureiro e o efcripvam que tijnham aquel aver, e tomar

o livro da recepta e defpefa, e depois os mandou foltar e dar o

trellado do livro, mas nom conhecimento, nem recado de como Lho

tomara (4), e afi fe tornarom pêra o reino. E nom foomente man-

dou elRei tomar aquel aver, mas aimda huuma arca com armas,

que a Iffante Dona Maria mandava a elRei Dom Fernando feu ir-

maão, todo foi tomado que lhe nom leixarom trazer nenhuuma

coufa. O Miçe Badafal, eArlbnfo Fernamdez efcrepverom huuma

car-

(1) tramaram T. (2) dous myl e xx marcos de prata T. (3) mar-

ros de Prata 7'. (4) tomarão T.
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carta a elRei, de como fora tomado aquel ouro a Atfonífo Domim-

guez e per que maneira, e que lhe nom peíafife mujto, por que lhe

nom derom dello recadaçom; que fe o de cobrar avia, também o

cobraria fem carta de conhecimento come com carta, e que tal

tempo fe vijnha chegando acerca, per que poderia cobrar todo

aquello e mujto mais: mas todo foi névoa quamto emviarom dizer,

ca elRei numca ouve nenhuuma parte ; e affi fe paliaram todallas

coufas certamente íbbre as duvidas que movemos no começo defta

eftoria. Miçe Badalai nom tornou mais pêra o Reino, e a afeiçom

lomga que com a Iffamte ouve, geerador fempre de íemelhamtes

fruitos, lhe fez que vemdeo ella quamtas remdas tijnha em Ara-

gom, e fe foi com elle pêra Genoa, e depois a leixou, e viveo min-

goadamente, morrendo muj aíaltada do que a fua homrra perteecia.

CAPITULO LV

Das moedas que elRei Dom Fernando mudou, e dos

preços defvairados que pos a cada huuma.

Dous gramdes malles reçebeo o reino por efta guerra, que el-

Rei Dom Fernamdo com elRei Dom Hemrrique começou,

de que os poboos depois teverom gramde fentido ; o primeiro, gal-

tamento em gramde cantidade douro e prata que antijgamente

pellos Reis fora emtefourado, do qual por aazo delia foi a Aragom

levada muj gram foma douro, como ja teemdes ouvido; o fegumdo

iffo meefmo foi gafto de mujta multidom de prata, por a mudamça

das moedas que elRei fez, por fatisfazer aas gramdes defpefas dos

folldos, e pagas das coufas neceffarias aa guerra; per cujo aazo

montaram as coufas depois em tamanhos e tam defarrazoados pre-

ços, que comveo a elRei e foi forçado de poer íbbre todas almota-

çaria, e mudar o vallor que aa primeira pofera em taaes moedas.

Omde fabee que no tempo delRei Dom Denis, feu bifavoo delRei

Dom
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Dom Fernamdo, fe corria geerallmente em eftes reinos huuma

moeda que chamavom dinheiros velhos, dos quaaes doze delles fa-

ziam huum folldo, e vijmte íblldos era(i) huuma livra, e vijnte e

fete folldos faziam huum maravidi velho, que fe coítumava aalem

Doiro, e quimze daquelles folldos era outro maravidi, que hufavom

na Eftremadura, e pellas outras partes do reino. E cem maravidis,

deftes de quimze folldos, era conthia de huum efcudeiro vaffallo

delRei, os quaaes çem maravidijs valliam feteemta e çimquo livras,

que eram acerca de çimquo marcos e meo de prata; por que em

quatorze livras deftes dinheiros velhos era achado huum marco de

prata de lei domze dinheiros, e tanto valha emtom de compra; e

vallia daquella moeda huum efcudo douro de Framça três livras,

e aquel efcudo he menos que dobra cruzada, e tem avantagem de

coroa; e vallia huum framco douro de Framça duas livras e mea,

ca por eífomçe nora avia em Framça moeda de coroas nem de do-

bras. E deftes dinheiros velhos, quem quiria fazer moeda mais pe-

quena, cortava huum dinheiro pella meatade com huuma tefoira,

ou o britava com os dentes, e a ameatade daquel dinheiro chama-

vom mealha ou pogeja(2), e compravom com eila huuma mealha

de moftarda, ou dalfelloa, ou de tramoços, e femelhamtes coufas.

Aííi que as mealhas nom eram moeda cunhada per fi, mas era huum

dinheiro partido per meo; e eftes dinheiros fom os que hufam nas

beemçoões dos cafamentos, pofto que fe com outros fazer poíTam,

nom leixamdo porem eftes fe os aver poderem, por o coftume da

egreia, e homrra da antiguidade. Reinando depois elRei Dom Af-

fonífo, filho defte Rei Dom Denis, requereo os poboos e a creelezia

que lhe conffemtilfem mudar a moeda, a faber, que faria dinhei-

ros que nove delles vallelfem doze dos outros; e feemdolhe outor-

gado, mandouhos lavrar, e chamavom a efta moeda dinheiros no-

vos, em refpeitó dos outros velhos, e alguuns lhe chamavom di-

nhei-

(i) eram T. (i) ou pagueja T.
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nheiros Alfonfíijs, por que os fezera elRei Dom Affonífo; e nove

daquelles faziam huum folldo, e vijnte íbildos huuma livra, e vijmte

e fete folldos huum maravidi daalem Doiro, e quimze íbildos huum

maravidi da Eírremadura, aífi como dos outros dinheiros velhos. E

em dezooito livras e quatorze folldos defta moeda era achado huum

marco de prata de lei domze dinheiros, e afíi fobio logo per com-

pra ; e ifíb meeímo o efcudo velho douro de França vallia três li-

vras e mea, e o franco douro três livras: e per tal lavramento, gaa-

nhava elRei em cada marco de prata quatro livras e quatorze foll-

dos, e daqui pagavom os curtos. E dizem que foi emtom conveemça

antre elRei e os prellados e o poboo do reino, que eiRei nunca

mais mudaffe moeda, mas que fe manteveíTe daquella guifa, fob

certas comdiçooens e penas que em as efcripturas que fobrello fo-

rom feitas, fom portas ; as quaaes poferom em Bragaa, e em Alco-

baça, e em outros logares em guarda : e contam alguuns que dezia

elRei Dom Affonífo, que fe lhe o feu poboo conflentira outra vez

mudar a moeda, que elle fora huum dos ricos Reis do mundo. Veo

elRei Dom Pedro, filho defte Rei Dom Affonífo, e nom mudou

moeda por cobijça, nem outro gaanho, mas fezea muj boa douro

e de prata, como diífemos; mas foi em pouca cantidade. Quamdo

elRei Dom Fernamdo reinou, e começou guerra com elRei Dom
Hemrrique, fem prazimento dos poboos do reino, nem o fazemdo

faber a prellados, nem outro nenhuum conflenthnento, mudou as

moedas todas aífi douro come de prata, e fez outras novas quegem-

das lhe prougue, a faber, dobras douro que chamavom pee terra,

as quaaes mandou que valleífem féis livras; e fez outra moeda

douro, que chamavom gentijs de huum ponto, e mandou que val-

leífem quatro livras e mea ; e fez depois de dous pontos outros gen-

tijs que eram de mais pequeno pefo, e mandou que valleílem qua-

tro livras a peça; e depois fez outros terceiros, que valliam três li-

vras e mea; e depois deites lavrou gentijs que forom os quartos,

que
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que valliam três livras e cimquo folldos; e mandou lavrar huuma

moeda que chamavom barvudas, e poslhe preço de vijnte folldos,

e eram de lei de três dinheiros, e avia no marco çimquoemta e três,

e cuftava o marco da prata de lei de omze dinheiros em moeda

vijmte e fete livras, e faziaífe em elle çemto e noventa e çimquo li-

vras; e afli gaanhava elRei cada(i) marco cento e fefeemta e oito

livras, e daqui pagava os cultos. E era efpamto da íimprizidade

das gentes, nom soomente do poboo meudo, mas dos privados del-

Rei e de feu conselho, que mandavom rogar com prata aa moeda

que lha compralfem, emtemdemdo que faziam mujto de feu pro-

veito, por que a comprarom a dezooito livras de dinheiros Alfon-

lijs e davamlhe por ella vijmte e fete livras que eram vijmte e fete

barvudas, nom paramdo mentes aa fraqueza da moeda, mas aa

multiplicaçoni(2) das livras. E mujtos mercadores que aviam dhir

ao Algarve e a outras partes do reino, hiam aa moeda, e davom

vijmte e huum folldo de dinheiros meudos por a barvuda, por le-

var feus dinheiros em mais pequeno logar, nom fabemdo nem ef-

guardamdo a gram perda que fe lhe daquello feguia. Mandou el-

Rei mais lavrar outra moeda que chamavam graves, e eram de lei

de dinheiros, e de cento e vijnte no marco, e vallia cada huum

quimze folldos de dinheiros Alfonffijs; e cuftava o marco da prata

de lei de omze dinheiros, vijmte e fete livras, e faziamffe em ella

trezemtas e fete livras, e affi gaanhava elRei duzentas e oiteemta

livras. Fez lavrar mais outra moeda que chamavom pillartes, que

eram de dous dinheiros de lei, e avia no marco cento e noveemta

e oito, e cada pillarte vallia çimquo folldos; e de huum marco de

prata de lei domze dinheiros, que cuftava vijmte e fete livras, la-

vravom delle duzemtas e três livras, e affi gaanhava em cada marco

cento e feteemta e íeis, e dos gaanhos pagavom os cuftos. Doutras

moedas que elRei Dom Fernamdo fez, affi como fortes de prata,

que

(i) em cada T. (2) mas a multidam T.
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que valliam dez folldos, e outros de vijmte, e torneies primeiros

doito íolldos, e torneies petites, e dinheiros novos avalliados a oito

graãos, e doutras leis e preços desvairados nom curamos mais de

fazer meemçon, por nom alomgarmos, des i por que fe lavrou pouca

delia. E nom embargamdo as gramdes gaamças que elRei Dom
Fernamdoaviade taaes moedas, fegumdo ouviftescompridamente,

por aazo da gram defpefa da guerra começada affi per mar como

per terra, todo fe gaitava que nom ficava nenhuumacouía(i) pêra

depofio ; e mais todo o ouro e prata que elRei achara emtelburado

:

affi que el danou mujto íua terra com as mudamças das moedas,

e perdeo quamto gaanhou em ellas, e tornaromííe os logares a

Caftella cujos eram, e el ficou íem nenhuuma homrra.

CAPITULO LVI

Como elRei Dom Fernamdo mudou os preços a alguumas

moedas, e pos almotaçaria em todallas coufas.

Corremdo eftas moedas que teemdes ouvjdo, e pofto elRei em

paz como diffemos, agravaromlle os poboos a elle dizemdo,

que per aazo das mujtas moedas de defvairadas leis e preços, que

em lua terra avia feitas como lhe prouguera, eram. as coufas portas

em gramdes e delbrdenados preços, muito mais do que aguifada-

mente(2) deviam valler: aalem defto, que as gentes fimprezes eram

mujto emganadas com ellas, tomando huumas moedas por outras,

e mujtos fe foutavom de as falffarem fora de fua terra, e as tragiam

depois ao reino, e amdavom todas de meftura. ElRei diffe que pol-

los gramdes meíteres e emcarregos, que fe lhe recreçerom por aazo

da guerra que ouvera com elRei Dom Hemrrique, lhe comvehera

mandar fazer moedas de defvairadas leis e preços, por melhor po-

der pagar as comtias e folldos e as outras defpefas, que lhe pêra

__^ tal

(1) não ficava ne mygualha T. (2) aviliadamente 7.
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tal guerra eram perteeçemtes ; mas porem que oolhamdo el em eito

ferviço de Deos, e dcfemcarregamento de lua conçiençia, e prol de

feu poboo, pois a Deos aprouguera de o poer em paz com feus con-

trairos, que el teeria em ello maneira per que o vallor das moedas

foffe corregido, e as coufas tornaffem a feus razoados preços. Em-

tom mandou que as moedas que forom feitas em Lixboa, e em Val-

lemça, e no Porto, valleffem per efta guifa ; a faber, os dinheiros que

chamavom graves, que valliam quimze íblldos dos dinheiros Alfonf-

íijs, que nom valleffem mais de fete; e as barvudas, que valliam

vijmte íblldos tornaffem a valler quatorze; e os pillartes, que val-

liam çimquo folldos, valleffem três e meo; e os reaaes de prata oito

Íblldos. E nom embargamdo tal mudamça de vallor como efte, por

as gramdes perdas que os poboos aimda recebiam, mandou elRei

fazer outro mayor abaixamento ; a laber, a barvuda que de vijmte

folldos tornara em quatorze, que nom valleífe mais de dous folldos

e quatro dinheiros : e o grave, quatorze dinheiros ; e o pillarte, fete

;

e os fortes, dez folldos; e affi corregeo as outras moedas de Ça-

mora, e de Tuy, e da Crunha, e de Miranda, que eram de tal nome

como eítas, mas nam de tam boa lei, ataa mandar que os dinheiros

novos que el mandara fazer duramdo a guerra, nom valleífem mais

que fenhas mealhas. E veemdo elRei que nom embargamdo efte

abaixamento das moedas, por o coftume que as gentes tijnham de

vemder as coufas por preços defaguifados, oolhamdo mais taaes

peffoas a própria prol, que o bem comunal que todos devem defeiar

e querer, e que tarde ou numca abaixariam delles, hordenou almo-

taçaria em todallas coufas. E mandou que no reino do Algarve,

nom valleffe o alqueire do trigo mais de cimquo livras, e o da ce-

vada çimquoemta íblldos ; e antre Tejo e Odiana, o alqueire do tri-

go três livras, e a cevada e çenteo trimta folldos ; e na Eftemadura,

o alqueire do trigo quareemta Íblldos, e o da cevada e çenteo vijnte;

e na comarca da Beira, e antre Douro e Alinho, o alqueire do trigo

vijn-
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vijmte íooldos; e no Porto trimta, c o da cevada e çenteo e milho

dez folldos; e na comarca de Trás os montes, o alqueire do trigo

trimta lblldos, e a cevada e çenteo e milho quimze: e aííi pos pre-

ços (i) nos vinhos, e carnes, e azeites, e panos, e em todallas outras

mercadarias; e iíTo meefmo nos efcripvaaens, e taballiaaens, e nos

outros officiaaes. E mandou a todallas villas e cidades dofeu fenho-

rio, que logo os juizes e vereadores pofeffem almotaçaria nas coufas

em que a el nom pofera, fegumdo viffem que era bem e aguifado, e

illb meefmo os preços que aviam de dar aos lerviçaaes; e que lhe

emviaíTem o trellado de todo, pêra veer fe o ordenarom fegum pro-

veito comuum, e lhe dar pena fe o doutra guifa fezeífem. E difle

que por quamto era dereito elcripto, que cada huum deve de feer

coítramgido pêra vemder as coufas que tever pêra hufo e mantij-

mento dos homeens, por preço aguifado em tempo de neçeifidade :

que porem mandava que todo o pam dos remdeiros e des outros,

que o teveífem em çelleiros e emeovado, foífe vendido primeira-

mente; e depois que efte falleçeífe, que emtom coftrangeífem os que

o teveífem de fua colheita, fe mefter fezeífe : e fe tal neçefíidade ve-

heífe, que compriífe de fe repartir, que emtom escolheífem dous ho-

meens boons fem cobijça, huum delles dos melhores do logar, e ho

outro dos pequenos do poboo, que foífe homem emtemdido e de boa

condiçom, que o repartiífem iguallmente, e nom deífem delle parte

aaquelles que o teveífem de feu. E que pêra eito nom foífe efeufado

çelleiro de pam de nenhuum comde, nem fidalgo, nem darçebispos,

nem abades, nem doutra nenhuuma peífoa ; e quallquer a que deífem

juramento que pam tijnha, e o negaífe todo ou delle, que o perdeífe,

e mais os beens pêra a coroa do reino. Eftas e outras mujtas coufas

hordenou emtom elRei por proveito e bem do poboo, as quaaes

mandou aos juizes e corregedores do reino, que as fezeífem com-

prir, fem maleçia, sob pena de lhe cuftar(2) as cabeças.

CA-

(i) preço T. (2) de lhes cortar T.
36
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CAPITULO LVII

Como clRei Dom Fernamdo fe namorou de Dona Lio-

nor Tellei, e cafon com ella efcomdidamente

Em tempo delRei Dom Affonífo o quarto, e delRei Dom Pedro

feu filho, nom aviaem Portugal mais que huum comde, o qual

ie chamava de Barçellos ; e efte comdado deu o dito Rei Dom Pe-

dro a Dom Joham Affonffo Tello, de que ja he em cima feita meen-

çom. Efte Dom Joham Affoníío ouve huum filho que foi conde de

Viana, e foi cafado com huuma filha de Joham Rodrigues Porto

carreiro, e ouve delia huum filho que chamarom(i) o comde Dom
Pedro, que foi governador da cidade de Çepta, no tempo do muj

nobre Rei Dom Joham (2), como adeamte ouvirees. Efte dito conde

Dom Joham Affonffo Tello avia huum irmaão, a que deziam Mar-

fim Affonffo Tello, o qual ouve dous filhos e três filhas; a faber,

Dom Joham Affonffo Tello, que foi comde de Barçellos, e o conde

Dom Gomçallo que foi comde de Veuva(3) e de Faria; e as filhas,

huuma baftarda ouve nome Dona Johana, que foi comendadeira

de Samtos, e leixou a comenda, como o fazer podia fegumdo lua

hordem, e calou com Joham Affonfo Pimentel; e a outra foi Dona

Maria Tellez caiada com Lopo Diaz de Soufa, e a outra chamarom

Dona Lionor Tellez, molher que foi de Joham Louremço da Cunha,

filho de Martim Louremço da Cunha, fenhor do moorgado de Poom-

beiro. Hora affi aveo em efta fazom, que reinando elRei Dom Fer-

namdo, como diffemos, mamçebo e ledo e homem de prol, tragia

lua irmaã Dona Beatriz, filha que fora de Dona Enes, e delRei Dom
Pedro feu padre, gram cafa de donas, e de domzellas, filhas dallgo

e de linhagem
;
por que hi nom avia Rainha nem outra Iffamte por

eftomçe, a cuja merçee fe ouveffem dacoftar: e por afeiçom muj

con-

(1) que chamam T. (2 ) Dom Johão da boa memoria T. (3)deNeyva T.
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continuada, veo naçer em elle tal defeio de a aver por molher, que

determinou em fua voomtade de cafar com ella, coufa que ataa

quel tempo lemelhante nom fora vifta. Que compre de dizer mais

íobrefto, propofto daver defpenffaçom pêra calarem ambos, eram os

jogos e falias antrelles tam a meude, meffurados com beijos, e abra-

ços, e outros delemfadamentos de femelhamte preço, que fazia a al-

guuns teer delbnefta fofpeita de fua virgijmdade feer per elle min-

goada. Em efto veoffe trautar(i) cafamento antre elRei Dom Fer-

namdo, e a Iffamte Daragom, ho qual nom veo a fim, fegumdo tee-

mos recomtado. Depois firmou elRei Dom Hemrrique pazes com

elle, como diffemos, e foi pofto que calaffe elRei Dom Fernamdo

com fua filha a Iffamte Dona Lionor, a qual lhe foffe emtregue dhi

a cimquo meles, como largamente ja teemdes ouvjdo : e teemdo elle

feito tal trauto com elRei Dom Hemrrique, como coufa que avia

de feer, eftamdo elRei Dom Fernamdo em Lixboa, aconteçeo de

vijnr a fua corte da terra da Beira, omde emtom eftava, Dona Lio-

nor Tellez molher de Joham Louremço da Cunha, que ja diffemos,

por efpaçar alguuns dias com Dona Alaria fua irmaã, que amdava

em cafa da Iffamte, e lua morador. ElRei Dom Fernamdo, como

era mujto coffumado de hir veer a meude a Iffamte lua irmaã,

quamdo vio Dona Lionor em fua cafa, louçaã e aporta e de boom

corpo, pêro que a dante ouveffe bem conhecida, por emtom muj

aticadamente efguardou luas fremofas feiçoões e graça; em tanto

que leixada toda bem queremça e contentamento que doutra mo-

lher poderia aver, defta fe começou de namorar maravilholamente;

e ferido aíll do amor delia, em que feu coraçom de todo era porto,

de dia em dia fe acreçemtava mais fua chagua, nom defcobrimdo

porem a nenhuuma peffoa efta bem queremça tam gramde, que em

feu coraçom novamente morava. Em efto nom tardou mujto que

Joham Louremço mandou recado a lua molher, que fe foffe pêra

el-

(i) a trautar 7".
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elle; da qual ja tijnha huum filho, que chamavom Alvoro da Cunha.

EIRei Dom Fernamdo quamdo ouvjo que Joham Louremço man-

dava por ella, foi mujto anojado de tal embaxada, como aquel de

que íe numca partia defeio de comprir feu peníamento ; e feemdo

forçado de o deícobrir, fallou em gram fegredo com Dona Maria

fua irmaã, dizemdolhe que aazaffe de guifa como Dona Lionor nom

partiífe dalli, fimgemdofíe feer ella mujto doemte, e que com tal re-

cado fe tornaífem a feu marido os que por ella veherom : e fallamdo

claramente feu defeio com Dona Maria, diffe que fua voomtade era

de a aver ante por mulher, que quamtas filhas de Reis no mundo

avia. Dona Maria era fefuda e corda, e foi muj torvada quamdo

lhe efto ouvio dizer; veemdo que per tal aazo elRei quiria defemca-

minhar feu cafamento que feito tijnha com a Iífamte de Caftella,

moormente feemdo lua irmaã calada, e molher de boom fidalgo co-

mo era, e feer feu vaffallo, começou de lho contradizer aífaz mujto.

EIRei refpomdia a todos feus ditos, e em razom do cafamento delia

diffe, que el aazaria como ella foife quite de feu marido, e ella diffe

que pofto que defcafada folfe, que nom cuidaífe elle que ella avia

de feer fua barregaã : e elRei prefo do amor delia, jurou a Dona

Maria que ante que dormiífe com ella depois do quitamento, que

ante a reçebeffe por molher. Sobrefto correrom mujtas razoões, de

guifa que quanto ella trabalhava por lhe desfazer feus amores e

mudar de feu propofito, nenhuuma coufa aproveitava, ante lhe pa-

recia que cada vez creçiam mais: eflomçe fallou com ella(i) fua

irmaã todo o que lhe com elRei avehera, e huuma com outra ou-

verom acordo de o fallarem com feu tio; e depois que ambas falla-

rom com o comde, fallou elle fobrefto a elRei, e nenhuum boom

comífelho que lhe dar podeífe em efte feito, veo a fim de o torvar

do que em voomtade tijnha de fazer. Defta coufa parte (2) a Iffamte

a que o todos três diíferom em gram fegredo, e per comífelho de

to-

(1) ella com T. (2) per arte T.
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todos por fazerem prazer a clRei, aazarom como ella buícalle cami-

nho de feer quite de leu marido par aazo de cunhadia, que he li-

geira dachar amtre os fidallgos, como quer que mujtos afirmavom.

que Joham Louremço ouvera delpenffaçom do Papa, ante que com

ella cafalTe; mas veemdo que lhe nom compria aperfiar mujto em

tal feito, deu aa demanda logar que fe veemçeffe cedo, e foifie pêra

Caítella por feguramça de fua vida: e çerteficaíTe que ante que el-

Rei dormiffe com ella, primeiro a reçebeo por molher, prefente fua

irmaã e outros, que efta coufa traziam callada.

CAPITULO LV1II

Como clRei Dom Fernamdo fe\ faber a clRei de Cofiei-

la, que nom podia cafàr com fua filha.

jIeito efto affi efeufamente, pofto que o quitamento foffe de

I praça, vio elRei que lhe compria feer partido do que prome-

tera a elRei Dom Hemrrique, em razom do cafamento de fua filha

com elle ; e eftamdo elRei de Caítella em Touro, omde por eftomçe

fazia cortes, por abaixar os preços das moedas que ante pofera muj

altos, por razom da guerra e paga dos folldos, com que a terra era

danada, e mais por hordenar que os Judeus e Mouros de seu reino

trouvefíem finaaes devifados, per que foffem conhecidos; chegarom

melfegeiros delRei Dom Fernamdo, per os quaaes lhe fez faber,

que nom ouveífe por nojo de el nom poder cafar com fua filha,

por quamto elle era cafado com huuma dona de Portugal, que cha-

mavom Dona Lionor Tellez de Menefes; mas nom embargamdo

efto, que fua voontade era de ficar e feer feu amigo, e lhe mandar

emtregar as villas(i) e logares que de Caftella tijnha, fegundo nos

trautos era devifado. ElRei Dom Hemrrique ouve menencoria, e

pefoulhe mujto com eflas novas, por leixar elRei de cafar com fua

fi-

(1) as vilas e fortalefas T.
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filha, affi como fora trautado antrelles, e cafarífe daquella guifa

com tal molher, desfazemdo mujto em lua homrra e eftado : e aimda

que por eíte britamento dos trautos elle poderá tornar a ello per

guerra jufta, ou doutra maneira, pêro tam defeiofo era daver paz

e affeffego, que deu logar a eito, por elRei Dom Fernamdo ficar feu

amigo, e lhe emtregar as villas e logares que tomarom fua voz. E

refpomdeo aos meíTegeiros que pois affi era que a elRei nom prazia

de cafar com fua filha, que nom fazia dello comta, ca a ella nom

minguaria outro tam homrrado cafamento, e elle que lhe mante-

veffe todallas outras coutas que nos trautos era comtheudo : e com

efta reporta fe tornarom pêra Portugal, e efpedirom delle.

CAPITULO LIX

Como elRei Dom Fernamdo e elRei Dom Hemrrique

emnovarom certos capitullos, fobre as pa\es Dal-

coutim.

Partio elRei de Caftella de Touro depois que as cortes forom

acabadas, e amdou per jfeu reino, e veo aa cidade de Tui,

feemdo eftomçe elRei Dom Fernamdo na lua cidade do Porto,

e dalli mandou por embaxadas a elRei Dom Hemrrique, huum

ricomem de tua cafa mujto feu privado e de gramde eftado, e Af-

fonffo Domimguez cavalleiro de feu conífelho, fobre alguumas du-

vidas e contemdas que antrelle e elRei de Caftella recreçiam, affi

por razom do cafamento da llfamte Dona Lionor filha delRei deífe

Rei de Caftella (1), com que elRei Dom Fernamdo ouvera de cafar,

come dos logares de que fe avia de fazer emtrega de huuma parte

aa outra, e ilfo meefmo das arrefeens que por guarda dos ditos

trautos aviam de feer emtregues, fegumdo nas pazes que diífe-

mos(2), feitas na villa Dalcoutim, fora largamente devifado. E che-

gam-

(1) filha delRei de Caftella T. B. (2) que diífeeram B.
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gamdo elles a elRei de Caftella, e prepofta fua embaxada, iirmarom

outra compoiiçom e aveemça fobre alguumas duvjdas e contem-

das, que por razom daquellas pazes novamente recreçiam; e a pri-

meira coufa que logo acordarom aíli foi, que elRei Dom Fernamdo

foffe efcufado de calar com a Iffamte Dona Lionor, e que a doa-

çom que lhe elRei de Caftella fezera por razom de tal cafamento

com fua filha, de Cidade Rodrigo, e de Vallemça Dalcamtara, e de

Monte rei, e de Alhariz, que a renunçiaffe de todo e qual quer de-

reito e poffe e propriedade, que em ellas ja avia, e as emtregaffe

ao dito Rei de Caftella ataa certo tempo, e iflo meefmo outros caf-

tellos que eram feus, que aimda tijnham voz delRei Dom Fernam-

do, affi como Arahujo, e Cabreira, e Alva de lifta, e outros; e que

elRei Dom Hemrrique emtregaffe a elRei de Portugal a villa de

Bragamça que tijnha Garcia Alvares Doforio, e o caftello do ou-

teiro de Miramda, e outros quaaes quer que foffem embargados

por a fua parte, depois que fe a guerra começara antrelles. E aquel

ricomem avia de receber todollos logares dambos os reinos, e fazer

menagem por elles pêra os emtregar aos Reis, e dar em arrefeens

a elRei de Caftella dous muj homrrados efcudeiros feus filhos ; e

elRei Dom Fernamdo avia mais de dar em arreffeens por guarda

deftas aveemças Dom Joham comde de Viana, filho de Dom Joham

Affonffo comde Dourem, e Joham Affonffo Tello, ou Gomçallo

Tellez, fobrinhos do dito comde, irmaãos de Dona Lionor. Outro

fi fobre alguumas penhoras e tomadas de averes e navios, que fe

depois das pazes Dalcoutim fezerom dhuum reino ao outro, horde-

narom certas maneiras como foffem emtregues a feus donos. E feito

juramento per elRei de Caftella por guarda deftas coufas, e iffo

meefmo pello comde Dom Sancho feu irmaão, e per o comde Dom
Pedro leu fobrinho, e per outros fidallgos e prellados que dizer nom

curamos, partiromffe os embaxadores pêra Portugal : e dhi a oito

dias feemdo mes de mayo, mandou elRei Dom Hemrrique aa çi-

da-
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dade do Porto, pêra receber em leu nome femeihantes juras e me-

nageens, Dom Joham Garcia Manrrique bifpo Dourenfe, e Joham

Gomçalhez de Baçom cavalleiro; e nos paaços do bispo, onde el-

Rei Dom Fernamdo poulava, lhe fezerom requerimento per outras

taaes juras e prometimentos, como elRei leu fenhor avia feitos fo-

bre as ditas aveemças. Eftomçe elRei primeiramente, e des i o If-

íamte Dom Denis feu irmaão, e Dom Joham AríbnlTo conde Dou-

rem, e Dom Affonffo bifpo do Porto, e outros cujos nomes aqui

nom fazem mingua, fezerom aquellas juras e menageens que pollos

embaxadores forom requeridas; e feitas de todo abaftamtes efcri-

pturas, efpediromffe delRei, e foromíTe feu caminho.

CAPITULO LX

Como os poboos de Lixboa fallavom a elRei em feito de

feu cafamento, e da rcpojla que lhes elRei deu.

a bem queremça e amores que elRei Dom Fernamdo tomou

em Lixboa com Dona Lionor Tellez, como ja diffemos, foi

loguo fama per todo o reino, afirmamdo que era fua molher, com

que ja dormira, e que a tijnha recebida a furto; e defprougue mujtQ

a todollos da terra da maneira que elRei em eito teve, e nom foo-

mente aos grandes e fidallgos que amavom leu ferviço e homrra,

mas aimda ao comuum poboo que dilío teve gram fentimento. E

nom preflou razoões que lhe fobrefto fallaffem os de feu confíelho,

dizemdo que nom era bem cafar com tal molher como aquella,

feemdo molher de feu vaffallo, e leixar taaes cafamentos de Iftam-

tes filhas de Reis como achava, affi como delRei Daragom, e del-

Rei de Caftella, com tanto fua homrra e acreçemtamento do reino;

e veemdo que feu conffelho nom aproveitava, çeffavom de lhe fal-

lar mais em ello. Os poboos do reino razoamdo em taaes novas,

cada huuns em feus logares, jumtavomffe em magotes, como he

hu-
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hufança, culpamdo mujto os privados delRei e os gramdes da terra,

que lho conffemtiam ; e que pois lho elles nom diziam, como com-

pria, que era bem que fe jumtaílem os poboos, e que lho foffem

dizer: e antre os que fe prinçipallmente deito trabalharom, forom

os da cidade de Lixboa, omde elRei emtom eítava, os quaaes fal-

lamdo em eito, forom tanto per leu feito em deamte, que fe firma-

rom todos em comffelho de lho dizer, emlegemdo logo por feu ca-

pitam e propoedor por elles, huum alfayate que chamavom Fer-

nam Vaafquez, homem bem razoado, e geitofo pêra o dizer: e

jumtaromffe huum dia bem três mil, antre meíteiraaes de todos

melteres, e beelteiros, e homeens de pee, e todos com armas fe

forom aos paaços hu elRei poufava, fazendo gramde arroido em

fallamdo lbbreíta coufa. ElRei quamdo foube que aquellas gentes

alli eltavom, e a razom por que vijnham, mandouhos pregumtar

per huum leu privado, que era o que lhes prazia, e a que eram alli

affi vijmdos, e Fernam Vaafquez refpomdeo em nome de todos

dizemdo: «Que elles eram alli vijmdos, por quamto lhes era dito

«que elRei feu fenhor tomava por lua molher Lionor Tellez, mo-

«lher de Joham Louremço de Cunha feu vaffallo; e por quamto

«ilto nom era fua homrra, mas ante fazia gram nojo a Deos e a

«feus fidallgos, e a todo o poboo, que elles come verdadeiros Por-

«tuguefes lhe vijnham dizer, que tomaffe molher filha de Rei, qual

«comvijnha a feu eítado; e que quamdo com filha de Rei calar

« nom quifeffe, que tomaffe huuma filha dhuum fldallgo de feu rei-

«no, qual fua merçee foffe, de que ouveffe filhos legítimos, que

«reinaffem depôs elle, e nom tomaffe molher alhea, ca era coufa

«que lhe nom aviam de conffentir; nem el nom avia por que lhe

« teer eito a mal, ca nom quiriam perder huum tam boom Rei como

«elle, por huuma maa molher que o tijnha emfeitiçado». A gente

era mujta que eito dezia per defvairadas maneiras, nom embar-

gamdo que Fernam Vaasquez propoinha por todos: e elRei lhes

fez
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fez refpomder : «Que lhes gradecia mujto fua vijmda, e as razooes

«que por leu ferviço diziam; que no cafo emtemdia que faziam

«come boons e leaaes Portuguefes, amadores de fua homrra; e

«que ella nora era fua molher recebida, nem Deos nom quifeffe

:

«mas que por quamto lhes el por loguo nom podia refpomder como

«compria, a qual repofta avia mefter de feer com boom comffelho,

«fegumdo elles viam que era razom; que em outro dia foliem to-

«dos ao moefleiro de Sam Domimgos deffa cidade, e que alli lhes

«fallaria fobre aquello, e averia feu acordo com elles». Fernam

Vaalquez dilfe a todos, que aquello era muj bem dito, e que affi o

fezeffem em outro dia : partiromffe emtom todos contemtes da re-

pofta, juramdo e dizemdo, que fe a elRei partir de ú nom quifeffe,

que elles lha tomariam per força, e fariam de guifa que numca a

elRei mais viffe; e que fe mujtos veherom emtom, que mujtos mais

vijnriam em outro dia armados.

CAPITULO LXI

Como elRei nom quis fallar aos poboos fegumdo lhe pro-

metera, e fe partira (i) efcufamente da cidade.

Nom duvidees, que mujto nom prazia a todollos fldallgos e pri-

vados delRei defte ajumtamento que o poboo fazia, por que

viam que amando leu ferviço e homrra, fe moviam a fazer ifto ; e

pois elRei nenhuuma coufa curava de feu conífelho delles, emtem-

diam que per efte caminho lhe era per força de a partir (2) de fi.

E forom em outro dia mujtas gemtes jumtas no alpemder daquel

moefteiro de Sam Domimgos, omde elRei avia de vijnr ouvir por

parte do poboo as razooes que lhe aviam de dizer, a efte cafamento

nom feer boom ; e antre os mujtos que hi veherom, eftavom hi os

do defembargo delRei todos. E Fernam Vaafquez que avia de pro-

poer,

(1) panio T. (2) de apartar T.
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poer, em quamto clRei nom vijnha, começou de dizer contra elles:

«Senhores, a mim derom carrego eftas gentes que aqui fom jum-

«tos(i), de dizer alguumas couías a elRei noffo fenhor que emtem-

«dem por fua homrra e ferviço; e por que he dereito eícripto, que

«feemdo as partes primçipaaes prefemtes, que (2) officio do pro-

curador deve de çeffar, no que elles bem fouberem dizer; vos ou-

«tros que fooes primçipaaes partes neftc feito, e a que ifto mais

«tamge que nos, deviees dizer efto, e eu nom: porem nom embar-

«gamdo que affi feia, eu direi aquello de que me derom carrego,

«pois vos outros em ello nom querees poer maão, moftramdo que

«vosdoees pouco da homrra e ferviço delRei noffo fenhor». Aguar-

damdo elles todos alli, e fallamdo mujtas e defvairadas razoões em

efte feito, foubeo elRei em feus paaços omde eftava; e veemdo

como todos eftavom alvoraçados, e as razoões que geerallmente

diziam a comtradizer aquel cafamento, nom quis alia hir, e par-

tioffe da cidade com Dona Lionor, o mais efcufamente que pode,

e hia dizemdo pello caminho: «Oolhaae aquelles villaãos treedo-

«res, como fe jumtavom: certamente premderme quiferom, fe alia

«fora». Os que eftavom no moefteiro aguardando, quamdo foube-

rom que fe elRei partira daquella guifa, teveromíTe por efcarnidos,

cheos de menemcoria e pallavras defoneftas comtra efte cafamento.

E nom foomente em Lixboa, mas em Samtarem, e em Alamquer,

e em Tomar, e Avramtes, e outros logares do reino, fallamdo as

gentes deite cafamento quamto lhes parecia feo e nom pêra leer,

Dona Lionor a que deite feito mujto pefava, reçeamdoífe que per

aazo de taaes ajumtamentos e falias, podia (3) feer que a leixaria

elRei, dizem que mandava faber per emculcas, quaaes eram os

que em ifto mais fallavom comtra ella, razoamdo mal de tal cafa-

mento; e avia com elRei que os mandaffe premder, e fazer em elles

juftiça: e foi afli de feito, que em Lixboa foi prefo depois Fernam

Vaaf-

([) juntas T. (2) que o B- 3) poderia T.
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Vaafquez, aquel alfayate que ouviftes, e outros; e forom decepa-

dos e tomados os beens, e delles fugirom, e affi em alguuns loga-

res do reino: e a mujtos que amdavom fogidos por efta razom,

perdohou elRei depois, e nom ouverom pena.

CAPITULO LXII

Como elRei Dom Fernamdo reçebeo de praça Dona Lio-

nor por molher, e foi chamada Rainha de Portugal.

Andou elRei per feu reino folgamdo, tragemdo comligo Dona

Lionor, ataa que chegou antre Doiro e Minho a huum moeí-

teiro que chamam Leça, que he da hordem do efpital, e alli deter-

minou elRei de a receber de praça ; e em huum dia pêra ifto afíij-

nado, foi a todos prepofto por fua parte dizemdo em efta guifa.

«Amigos, bem labees como a hordem do cafamento he huum dos

«nobres facramentos, que Deos em efte mundo hordenou, pêra

«nom foomente os Reis, mas aimda os outros homeens, viverem

«em eftado de falvaçom, e os Reis averem per lidema linhagem

«quem depôs elles foçeda o reino, e regimento real que lhe Deos

«deu; porende elRei noflo fenhor qnerendo viver em efte eftado,

«fegumdo a el perteeçe, e comíijramdo como a muj nobre Dona

« Lionor (i), filha de Dom Martim AffonlTo Tello, e de Dona Al-

«domça de Vascomçellos, deçemde do linhagem dos Reis, des i

«como todollos gramdes e moores fidallgos deftes reinos tem com

«ella gramde divedo de paremtelco, os quaaes recebendo delRei

«homrra, como he aguifado, feiam por ello mais theudos de o aju-

«dar a defemder a terra; e oolhamdo outro li como a dita Dona

«Lionor he molher muj comvjnhavel pêra elle, por as razoões fo-

«bre ditas: tem trautado com ella leu cafamento, e poremde a

«quer receber de praça per pallavras de prefemte, como manda a

«íàm-

(i) Dona Lyanor Teellez T.
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«famta egreia(i); e lhe emtemde de dar taaes villas e logares de

«feu fenhorio, per que ella poffa manteer homrrofo eftado de Rai-

«nha, como lhe perteemçe». Emtom a reçebeo elRei peramte to-

dos, e foi notificado pello reino como era ília molher, de que os

gramdes e pequenos ouverom muj gram pefar. E deulhe elRei logo

Villa viçofa, e Avramtes, e Almadaã, e Simtra, e Torres vedras, e

Alamquer, e Aatouguia, e Oobidos, e Aaveiro, e os regueemgos de

Sacavém, e Freellas, e Unhos, e terra de Merlles em riba de Doiro;

e dalli em deamte foi chamada Rainha de Portugal, e beijaromlhe

a maão per mandado delRei quamtos grandes no reino avia, aífi

homeens como molheres; reçebemdoa por fenhora todallas villas

e cidades de leu fenhorio, afora o Iffante Dom Denis, pofto que

meor foffe que o Iffamte Dom Joham, que numca lha quis beijar:

por a qual razom elRei Dom Fernamdo lhe quifera dar com huuma

daga, fe nom fora Gil Yaafquez de Reefemde feu ayo, e A iras Go-

mez da Sillva ayo delRei Dom Fernamdo, que defviarom elRei de

o fazer; dizemdo elRei íanhudamente contra elle: «Que nom avia

«vergomça nenhuuma, beijarem a maão aa Rainha fua molher o

«Iffamte Dom Joham, que era moor que elle, e iffo meefmo feu ir-

«maão, e todollos outros fidallgos do reino, e el foomente dizer

«que lha nom beijaria, mas que lha beijaffe ella a elle». E defta

guifa andava o Iffamte Dom Denis affi como omeziado da corte,

e o Iffamte Dom Joham ficou com elRei e com a Rainha mujto

amado e bem quifto; por que feemdo o mayor no reino, fe ofere-

cera de boom grado de beijar a maão aa Rainha, e fora aazo e ca-

minho a outros mujtos de gramde eftado: porem todollos do reino

de qual quer comdiçom que foffem, eram difto muj mal contentes.

CA-

(i) igreja de Roma T.
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CAPITULO LXIII

Ra^oões defvairadas, que alguuns fallavom fobre o ca/a-

mento delRei Dom Fernamdo.

Quamdo foi fabudo pello reino, como eIRei recebera de praça

Dona Lionor por lua molher, e lhe beijarom a maão todos

por Rainha, foi o poboo(i) de tal feito muj maravilhado, mujto

mais que da primeira; por que ante deito nom embargamdo que

o alguuns fofpeitaffem, por o gramde e honrrofo geito que vijam

a eIRei teer com ella, nom eram porem certos fe era lua molhe

ou nom; e mujtos duvidamdo, cuidavom que fe emfadaria eIRei

delia, e que depois ca faria fegumdo perteemçia a leu real eirado:

e huuns e os outros todos fallavom defvairadas razoões fobrefto,

maravilhamdoífe mujto delRei nom emtemder quamto desfazia em

íi, por fe comtemtar de tal cafamento. E delles diziam que melhor

fezera eIRei teella por tempo, e des i cafar com outra molher; mas

que efto era coufa que muj poucos ou nenhuum, polto que emtem-

deífem que tal amor lhe era danofo, o leixavom depois e defem-

paravom, moormente nos mancebos anos. E leixadas as falias dal-

guuns limprezes, que em favor delle razoavom, dizendo que nom

era maravilha o que eIRei fezera, e que ja a outros acomteçera fe-

melhavel erro, avemdo gramde amor a alguumas molheres; dos

ditos dos emtemdidos fundados em fifo, alguuma coufa digamos

em breve : os quaaes fallamdo em efto o que lhe parecia, diziam

que tal bem queremça era mujto demgeitar, moormente nos Reis

e fenhores, que mais que nenhuuns dos outros desfaziam em fi per

liamça de taaes amores. Ca pois que os antijgos derom por dou-

trina, que ho Rei na molher que ouveífe de tomar, principalmente

devia defguardar nobreza de geeraçom, mais que outra alguuma

cou-

(i) o povo todo T.



DELREI D. FERNANDO 25 7

coufa, que aquel que(i) o comtrairo deito fazia, nom lhe vijnha

de boom fifo, mas de famdiçe, falvo fe hufamça dos homeens em

tal feito lhe empreftaffe nome de fefudo: e pois que elRei Dom
Fernamdo leixava filhas de tam altos Reis, com que lhe davom

gramdes e homrroíbs cafamentos, e tomava Dona Lionor, que

tamtos comtrairos tijnha pêra o nom feer, que bem devia feer(2)

pofto no conto de taaes. Outros diziam, que iíto era alii como

door da qual ao homem prazia e nom prazia, dizemdo que to-

dollos fabedores concordavom, que todo homem namorado tem

huuma efpeçia de famdiçe; e eito por duas razoões, a primeira

por que aquello que em alguuns he caufa intrimíeca das outras

maneiras de famdiçe, he em eítes caufa de taaes amores: a fe-

gumda por que a virtude extimativa, que he emperatriz das ou-

tras potemçias da alma acerca das coufas fenflivees, he tam

doemte em taaes homeens, que nom julga o ogeito da coufa que

vee tal qual elle he, mas tal qual a elle parece; ca el jullga a fea

por fremofa, e aquella que traz dampno feer a elle proveitofa; e

por tanto todo juizo da razom he fovertido acerca de tal ogeito,

em tanto que qual quer outra coufa que lhe conffelhem, poderá

bem receber; mas quamto acerca de tal molher a elle prazivel,

coufa que lhe digam de boom comffelho nom recebe, fe o conffe-

lho he que a leixe e nom cure delia, ante lhe faz huum acreçenta-

mento de door, que he fora de todo boom juizo; de guifa que fe

he tal peffoa o que o comffelhou, de que poffa tomar vimgamça,

tomaa afíi como fez elRei Dom Fernamdo, que mandou fazer juf-

tiça em alguuns do íeu poboo, que o bem comffelhavom em feme-

lhamte cafo, fegundo ja teendes ouvido.

CA-

(i) coufa, e quem T. (2) de feer T.
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CAPITULO LXIV

Das raspões que elRei ouve com huum de feu comffelho

[obre o ca/amento da Rainha Dona Lionor.

Tragemdo elRei Dom Fernamdo Dona Lionor comíigo, ante

que a reçebeífe de praça, como ouviítes; fallava alguumas

vezes com alguuns feus privados, dizemdo como tijnha em voom-

tade de a receber por molher, e que diíTeíTem o que lhe parecia,

por veer fe acharia alguuns que lhe coníTelhalTem que o fezeffe.

E huum dia fallou com dous delles, como fua voontade era de a

tomar por Rainha, porem ante que o pofeíTe em obra, quiria aver

com elles comíTelho. «Senhor, differom elles, a nos nom convém

«fallar em efto, por que vos veemos ja liado com ella em tal ma-

ce neira, que emtendemos que numea outra molher avees daver fe

«nom ella; e aimda nos certificam alguuns que a teemdes ja reçe-

«bida por molher, e quamto he per noffo conlelho, nem doutro

«nenhuum que voífo ferviço e homrra defeje, nom vos confelhara

«tal cafamento por mujtas razooes; mas fe teemdes em voomtade

«de a toda via receber por molher, nenhuum boom comíTelho

«prefta em ifto». A cabo de poucos dias a reçebeo elRei, como

diífemos ; e depois logo acerca, diífe huum dia a huum de feu con-

lelho, como fe repremdia de teer cafado com ella; o outro ref-

pondendo diífe : «Ifto foi por voífa culpa, e por vos averdes voom-

«tade de o fazer, mas nom por vos nom feerdes confelhado per

«mujtos, que o nom fezeffees». «Verdade he, diífe elle, que mo

«diíferom mujtos; mas eu quifera que fezerom elles a mim, aimda

«que eu voomtade ouveífe, como fezerom os privados delRei

«Dom Affonlfo meu avoo a elle». «E como foi iífo, fenhor» ? «Eu

«vos direi, diífe elRei. Meu avoo quando começou de reinar, tij-

«nha
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«nha mais fentido nas coufas em que avia prazer, como homem
«novo que era, mais que naquello que perteecia a regimento do

«reino: e eftamdo todollos do comífelho em Lixboa jumtos, fal-

«lamdo nas coufas que perteemçiam a regimento do reino, e prol

«do poboo; e elle leixou o comífelho, e foiífe aa caça a termo de

«Simtra, e durou la bem acerca de huum mes. Os do conflelho

«quamdo virom que elle tam pouco femtido tijnha, em começo de

«leu reinado, das coufas que avia dordenar por feu ferviço e bem

«do poboo, ouveromno por maao começo; e quando elRei veo, e

«foi ao conífelho, depois que íallarom na caça em que amdara,

«diffelhe huum delles per acordo dos outros: Senhor, feia voífa

«merçee nora teerdes tal geito, como efte que ora teveftes, leixar-

«des voffo comífelho per tantos dias, homde tam neçelfario he

«deitardes, e hirdevos aa caça ha ja huum mes, e nos eftarmos

«aqui fem vos, com pouco volfo proveito e ferviço : por merçee

«teemde outra maneira em eito daqui em deamte, fe nora. Como

«fe nom, dilfe elle? Alia fe, diíferom, fe nom bufcaremos nos ou-

«tro que reine fobre nos, que tenha cuidado de manteer o poboo

«em dereito e em juftiça, e nom leixe as coufas que tem de fazer

«de fua fazemda, por hir ao monte e aa caça amdar um mes. El-

«Rei ouve difto gramde menemcoria, e diífe braadamdo: e como

«os meus me am a mim de dizer, le nom, e elles me ham a mim

«de fazer (i) hTo. Os voífos, diíferom elles, quamdo vos fezerdes

«o que nom devees. ElRei fahiuífe muj queixofo do comífelho, e

«foifTe; e depois cuidou em ello, e achou que lho diziam por feu

«ferviço, e perdeo queixume delles, e ouveos por boons fervido-

«res. E eu afli quifera que vos outros do meu comífelho fezerees

«a mim: pois que viees que nom era minha homrra tal cafamento,

«nom me comifemtiífees que o fezeffe». O privado que emtem-

deo, que elRei mais lhe dizia eito por veer que repofta lhe daria,

que

(i) dizer B.
js
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que por teer em voomtade o que lhe fallava, refpomdeo e diíle

:

«Senhor, vos o dizees agora muj bem; mas poderá feer, que íe

«os do voííò comflelho vollo comtradiílerom delia guifa que vos

«dizees, que ouverom de vos peor reporta com obra, da que ou-

«verom effes outros delRei Dom Aífonflb, voffo avoo». E elRei

dizemdo que nom, mas que o ouvera por bem feito, çeífarom

daquefto, e fallarom em ai.

CAPITULO LXV

Como a Rainha Dona Lionor ca/ou alguuns fidallgos do

reino, e do acreçentamento que fe\ em outros

de feu linhagem.

"* sta Rainha Dona Lionor, ao tempo que a elRei tomou por

molher, era bem manceba em frefca hidade, e igual emE
gramdeza de corpo; avia louçaão e graçiofo geefto, e todallas fei-

çoões do rolho quaaes o dereito da fremofura outorga; tal que

nenhuuma por eítomçe era a ella femelhavel em bem parecer, e

dulçidom de falia, fofremdonos porem de a prafmar dalguumas

coufas, em que nom onefto e muy lblltamente: ouve gramde e

vivo emtemdimento por afortellezar leu eftado, tragemdo a feu

amor e bem queremça aííi as gramdes peffoas como as pequenas,

moftramdo a todos leda converfaçom, com graada preítamça e

muitas bemfeiturias. E por quamto ella era certa, que nom prazia

aas gentes meudas de ella feer Rainha, fegumdo fe moftrara em

Lixboa e em outros logares, e ainda dalguuns gramdes duvjdava

mujto, trabalhouífe de aver da lua parte todollos moores do reino

per cafamentos, e grandes officios, e fortellezas de logares que

lhes fez dar, como adeante ouvirees. E fez aimda gramde acre-

çemtamento, efpiçiallmente nos de feu linhagem; por que dous

feus irmaãos, a faber, Dom Joham Aífonffo Tello, aazou como

fof-
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foffe almiramte, e Gomçallo Tellez fez comde de Neuva(i) e de

Faria, que he antre Doiro e Mjnho: e dous filhos do comde Dom
Joham Affonffo feu tio, huum fez fazer comde de Viana, que cha-

mavom Dom Joham, e outro (2) foi comde de Barçellos, a que

diziam Dom AífoníTò ; e por que era muj moço, deulhe por avo

huum cavalleiro que chamavom Vaafco Perez de Caamoões : e

fez fazer comde de Sea Dom Henrrique Manuel, feu cunhado: e

fez como foffe comde Darrayollos Dom Alvoro Pirez de Caftro: e

fez dar o meftrado de Samtiago a Dom Fernamdafonfo Dalbo-

querque, que era irmaão das molheres de léus irmaãos: e fez

dar (3) o meeítrado de Chriftus a huum feu fobrinho, filho de lua

irmaã Dona Maria, que chamavom Dom Lopo Diaz(4): e fez poer

todollos caftellos e melhores fortellezas do reino nos que eram de

feu linhagem. E por que Lixboa he principal logar do reino, e

quem a tever por fua, emtende que tem todo o reino, fez ella dar

depois o caftello deffa cidade ao conde Dom Joham Affonffo Tello

feu irmaão; e fez que quamtos gramdes e boons avia na cidade,

que todos foffem feus vaffallos: afli como Martim Affonffo Val-

lemte, que tijnha o caftello por elle, Eftevam Vaafquez Philippe,

Atfonffe Anes Nogueira, Affonffo Furtado Capitam, Affonffo Efte-

vez Daazambuja, Antom Vaafquez. Eftes cavaileiros, e outro li

muj tos efcudeiros, que na cidade avia muj homrrados e muj boons,

affi como Pêro Vaafquez de pedra alçada, e Pedre Anes Lobato,

e outros que nom curamos de dizer, todos eram vaffallos do com-

de. Fez outro li mujtos e boons cafamentos, ca ella calou fua ir-

maã Dona Johana, que era baftarda e comendadeira de Samtos,

com Joham Affonffo Pimentel, e fezlhe dar Bragamça de jur e

derdade : e cafou huuma donzella fua paremta que tragia em cafa,

que chamavom Enes Diaz Botelha, com Pêro Rodriguez Dafonf-

fe-

(1) Neyva T. (a) e ho outro T. (3) e fez fazer dar T. (4) Diaz

de Soulfa T.
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feca, e fezlhe dar o caftello Dolivemça. Cafou Martim Gomçallvez

Dataide com Meçia Vaafquez Coutinha, e fezlhe dar o caftello de

Chaves: e cafou Fernam Gomçallvez de Soufa com Dona Tareija

de Meira, e fezlhe dar o caftello de Portel: e cafou Gomçallo Ve-

hegas Dataide com Beatriz Nunez, filha deNunoMartinz de Gooes,

e de Bramca do Avellal. Cafou Fernam Gomçallvez de Meira com

huuma filha de Dom arçebifpo de Bragaa, a que cha-

mavom ...... (a ': e cafou Paai Rodriguez Marinho com a

molher que foi de Joham Fernamdez Cogominho. Cafou outro fi

Gomçallo Vaafquez Coutinho com huuma filha de Gomçallo Vaaf-

quez Dazevedo: e cafou huum filho defte Gomçallo Vaafquez, que

chamavom Alvoro Gomçallvez, com huuma filha de Joham Fer-

namdez Damdeiro, que foi comde Dourem, por ella foi pofto em

eftado. E fez mujtos outros cafamentos e acreçemtamentos em muj-

tos fidallgos e gramdes do reino, por lhe averem todos boom de-

fejo, e nora cahir em lua mal queremça; de guifa que nom era ne-

nhuum que de fua bemfeituria e acreçemtamento nom ouveffe

parte. Era mujto graada e liberal a quaaes quer que lhe pediam;

em tanto que numca a ella chegou peffoa por lhe demandar mer-

çee, que dantella partiffe com vaã efperamça. Era aimda de mujta

efmolla e mujto caridofa a todos, mas quanto fazia todo danava,

depois que conheçerom nella que era lavrador de Vénus, e criada

em fua corte : e fallamdo os maldizemtes, prafmavomna dizendo,

que todallas criadas daquella fenhora fe fimgem fempre mujto

amaviofas, por tanto que o manto da caridade que moftram, feia

cobertura de teus defoneftos feitos.

CA-

(à) Os dons nomes que aqui je faltão em claro, não fó fe omittem

no Exemplar do R. Arquivo, mas também nos Códices T. B.



D'ELREI D. FERNANDO 263

CAPITULO LXVI

Como elRei Dom Hemrrique mandou Jaber dclRci Dom
Fernamdo fe lhe pra\ia de feer feu amigo, e da re-

pojla que lhe levou Diego Lope\ Pacheco.

Em efte ano de quatro çemtos e dez(i) que elRei Dom Fer-

namdo reçeheo Dona Lionor por molher, eftamdo elRei Dum
Hemrrique em Burgos, foube como alguuns cavalleiros e efcudeiros

de Caftella, que andavom em Portugal, affi como Fernandafonfo

de Çamora, e outros, aviam tomado huum logar em Galliza de feu

reino, que chamavom Viana, e lhe faziam guerra delle. Outro fi

lhe fezerom faber mareamtes da coita de Bi/cava e das Efturias,

como elRei Dom Fernamdo lhe mandara tomar alguumas naaos no

mar, e iffo meefmo ante o porto de Lixboa, e num labiam por que

e mais lhe fezerom certo, que elRei Dom Fernamdo fazia liamça

com os Ingrefes, pêra emtrar em leu reino com elles, e lhe fazer

guerra. ElRei Dom Hemrrique ouve difto gram queixume, por

quanto tijnha pazes com elRei Dom Fernamdo, e dava a emtemder

per tal obra que lhas nom quiria guardar de todo, afíi em conífem-

tir aos que amdavom em feu reino que lhe fezeffem guerra, como

nas naaos que lhe mandava tomar fem razom : e por feer mais certo

da amizade e liamça que com elRei de Portugal tijnha, fe avia voom-

tade de lha guardar ou nom, mandou a el Diego Lopez Pacheco, o

qual em efta fazom amdava em Caftella, e amdara lempre com el-

Rei Dom Hemrrique, defque fugira de Portugal por razom da morte

de Dona Enes. Diego Lopez chegou a Portugal, e fallou a elRei

Dom Fernamdo todo o que lhe elRei Dom Hemrrique mandara, e

ouve delle fua repofta; e quamdo foi fallar ao Iffante Dom Denis,

contoulhe o Iffante do cafamento delRei feu irmaão, quanto lhe pe-

fava de o fazer daquella guita, e como amdava delle mujto defa-

vin-

(i) e xii T.
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vijmdo, por nora querer beijar a maão aa Rainha. Diego Lopez ref-

pondeo como fora fallar a elRei, e que lhe pefara mujto da maneira

que vira, por que lhe parecia que elRei era de todo ponto em po-

der delia, e que o trazia emfeitiçado, pois que nom fazia mais que

quamto ella quiria : e o Iífamte lhe preguntou que lhe parecia defte

feito: «Pareçeme, fenhor, diíle elle, muj mal, ca emtemdo que feus

«irmaãos delia montarom no reino mais que vos, nem voffo irmaão;

«e aimda queira Deos que nom feia peor, por que avemdo delia fi-

«lhos, poderia feer que vos matariam com peçonha, por tirar foí-

«peita da erança do reino; e pofto que afíi nom feia, toda a pri-

«vamça e eftado ha de feer em poder de feu linhagem; porem me

«parece faão comífelho, que vaades pêra Caftella: eu fallarei agora

«a elRei quamdo for, e emtemdo bem que lhe prazerá comvofco;

«e a repofta que em el achar, vos farei logo faber». E affi o fez

Diego Lopez de feito: como chegou a elRei Dom Hemrrique, çer-

tiiicouho que elRei Dom Fernamdo nom era feu amiguo de voom-

tade, nem emtendera neelle que lhe prazia guardar as comveem-

ças antrelles firmadas; e dilfelhe mais como elRei nom eftava bem

avijndo com os fidallgos e poboos de fua terra, por aazo do cafa-

mento de Dona Lionor; e que os tijnha tam mal preftes pêra feu

ferviço, e com tam defvairadas voontades, que emtemdia fe em-

traífe pello reino, que ligeiramente o podia cobrar; e que o Iífamte

Dom Denis, e outros cavalleiros com elle, fe quiriam partir do reino,

e vijnr pêra fua merçee. E iífo meefmo chegou alli a Çamora, onde

elRei eftava, huum efcudeiro que el mandara a Portugal com re-

cado fobrefto, o qual lhe certificou claramente, que elRei Dom Fer-

namdo nom era feu amjgo, nem quifera defembargar as naaos de

Caftella, que forom filhadas no porto de Lixboa. Outro fi lhe vehe-

rom novas como o comde Dom Aftbnlfo leu filho, que emviara a

Galliza, avia cobrada a villa de Viana, e premdera alguuns daquel-

les que em ella eftavom.

CA-
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CAPITULO LXVI1

Como elRei Dom Fernamdo, e o duque Dallamcajlro

fe\erom liamça contra elRei de Cajiella, e elRei

Daragom.

A si era certo, como contarom a elRei de Caftella, que elRei

Dom Fernamdo fazia liamça com os Ingrefes comtra elle,

nom embargando os trautos e pazes que antrelles avia, fegumdo

ouviítes; ca o duque Dallamcaftro, fegumdo filho delRei de Ingra-

terra, que fe chamava Rei de Caftella, por aazo da Iffante Dona

Coftamça fua molher, filha delRei Dom Pedro, fegumdo comía-

mos, emviara pouco avia feus embaixadores a elRei Dom Fernam-

do, a faber, Joham Fernandes Amdeiro cavalleiro, e Roger Hoor

efcudeiro outro 11 do duque; os quaaes chegarom no mes de julho

acerca de Bragaa, omde elRei de Portugal eftonçe era : e moftrado

abaftamte poder que pêra ello tragiam, firmãrom fuás aveenças em

cita guifa: «Que elRei e o duque foffem verdadeiros amjgos por

«fempre huum do outro, e que fe ajudafiem per mar e per terra

«contra Dom Hemrrique, Rei que fe chamava de Caftella, e comtra

«elRei Dom Pedro Daragom: a faber, que vijmdo o duque fazer

«guerra a elRei Dom Hemrrique, ou a elRei Daragom, e eftamdo

«no reino de Navarra começamdo de fazer guerra a cada huum

«delles com as gentes que comfiguo trouveffe, que elRei Dom Fer-

«namdo foffe theudo de lhe fazer logo guerra: e fe o duque em-

«traffe per leu corpo em cada huum dos ditos reinos, que elRei de

«Portugal foffe theudo de emtrar com feu corpo per outra parte:

«e que eftas ajudas e guerra que cada huum fezeffe, foffe aas fuás

«próprias defpefas : e que toda coufa que elRei Dom Fernamdo to-

«maffe do reino de Caftella, que nom foffe villa ou caftello, ou terra,

«que foffe fua fem outra contemda; e que toda coufa que foffe to-

«ma-
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«mada do reino Daragom, que folTe daquel que a tomalYe». Eítes

e outros capitullos, que por nom alomgar leixamos defcprever, fo-

rora emtom firmados antre elRei e o duque Dalancaftro, fobre efta

guerra, e ajudas que fe aviam de fazer : e o ditado do duque, como

fe emtom chamava, era eíte : «Dom Joham pella graça de Deos Rei

«de Cafrella, e de Leom, e de Tolledo, e de Galliza, e de Sevilha,

«e de Córdova, e de Molina, e de Geem, e do Algarve, e Daliazira,

«duque Dallamcaftro, e íenhor de Mollina» : e em alguumas efcrip-

turas emhadiam mais em elle, dizendo: «reinante nos ditos reinos

«em huum com a Rainha Dona Coítamça noffa molher, filha pri-

«meira e herdeira do muj alto Rei Dom Pedro, que Deos perdoe».

Depois deites trautos afii firmados, emviou elRei Dom Fernamdo,

Vaafco Domimguez chamtre de Bragaa, a Ingraterra pêra os o du-

que firmar e jurar; e forom firmados per elle nos paaços de Sa-

boya, terra de Lomdres, ficamdo defta vez elRei e o duque poftos

em gramde amizade.

CAPITULO LXVIII

Como elRei Dom Hemrrique emviou requerir a elRei

Dom Fernamdo, que ouveffe com elle pa\; e das

ra\ooens que o embaxador diffe.

Í~y lrei Dom Hemrrique, nom embargamdo o que lhe Diego

_J Lopez dilfera, e as outras novas que de Portugal ouvera,

como diilemos, nom lhe prazia porem aver guerra com elRei Dom
Fernamdo, ante lhe pefava mujto de lhe affi quebramtar os trau-

tos e amizade, que com el avia pofta: e por moor avomdamça,

ante que fe demoveffe a emtrar em Portugal, emviou por emba-

xador a elRei Dom Fernamdo huum bifpo, o qual dizem alguuns

que era Dom Joham Manrrique, bifpo de Segomça(i); e veo a

Portugal, e achou elRei em huum logar quatro legoas de Samta-

rem,

(i) Çigoemça T.
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rem, que chamom Salvaterra de Magos. O bifpo era homem em-

temdido e bem razoado, e depois que deu a EIRei as fuás enco-

mendaçoões, presemte o comde Dom Joham Atibnflb Tello, e ou-

tros que com el eftavom, lhe diffe em efta guifa. a Senhor, elRei

«Dom Hemrrique meu fenhor, veemdo os gramdes divedos que

«antre vos e elle ha, e defeiamdo aver paz e amorio comvofco,

«affi por proveito dos poboos, que cada huum de vos ha de re-

«ger, como por efpicial amor e boa voomtade que vos tem, quis

«que foffees ambos em tal acordo, que amtre vos e elle nom po-

«deífe vijnr, nem recreçer nenhuuma contemda; e eílo o demoveo

«a fazer paz comvosco, a qual foi firmada com certas comdiçoões

«e juras, fegumdo bem fabem quamtos aqui eftam. E por moor

«firmeza delias, e voffos boons divedos feerem acreçemtados, foi

«pofto de vos dar fua filha por molher, com alguumas villas e lo-

«gares de feu reino: e vos fenhor, nom fei por qual razom, o ca-

«pitulo que mais deverees de guardar, que era cafar com fua li-

«dema filha, por feer a vos homrrofo cafamento, e acreçemtardes

«em voffo reino os logares que vos com ella dava, e vos que-

«bramtaftello(i) dhi a poucos dias, leixamdoa de receber, e ca-

«famdovos com outrem, da qual coufa vos mandaftes efcufar a

«elRei meu fenhor, como aa volfa merçee prougue: e pofto que

«el hi poderá tornar com aguifada rafom e dereito, fofreoffe de o

«fazer, por dar logar aa paz, que defeia daver comvofco. E hora

«depois deito mandaftes aos do feu reino tomar certas naaos, aífi

«na cofta do mar, como ante o porto de Lixboa; e pêro vos em-

«viou requerer que lhe mandaffees (2) de todo fazer emtrega,

«nom foi voífa merçee de o poer em obra, ante deftes tal reposta

«aaquelles que aca emviou, per que moftraftes que de
t

" guardar

«a paz, que antre vos e elle foi firmada, aviees muj pouca voom-

«tade: aalem defto lhe fezerom alguuns emtemder, que vos faziees

li-

(1) quebrantaalteslho T. (2) mamdafades T.
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«liga com os Ingreles, pêra vinrem a voffo reino, e leerem em

«voífa ajuda contra elle. E por que todas eítas coufas moítram

«claramente, que vos nom teemdes voomtade de lhe guardar a

«paz, que antre vos e elle foi firmada; vos emvia dizer per mim,

«e vos requere da parte de Deos, que vos lhe guardees comprida»

«mente as pazes, que antre vos ambos fom firmadas, e mandees

«fazer emtrega aos feus de todo o dano que am recebido ; e fa-

«zemdoo aííi, farees em ello razom e dereito, que fooes theudo de

«fazer, e el gradeçervolloa mujto, e teera em grande amizade. Dou-

«tra guifa, fe voffa merçee he britardes as pazes que affi avees em

«huum, a el he forçado que fe defemda de vos, e emtom moftrara

«a Deos e ao mundo que nom he mais teudo, que vollo requerer;

«e que Deos que he juíto juiz, teera jufta razom de o ajudar con-

«tra vos».

CAPITULO LXIX

Da repojia que elRei Dom Fernamdo deu ao bifpo, e

como fe efpedio delle, e fe foi.

Elrei Dom Fernamdo, que bem fòfpeitava as razoões que

lhe o bifpo avia de dizer, e as cousas em que o avia de cul-

par, como aquel que delias era bem labedor, tijnha ja a repofta

preftes pêra fe efcufar, e nom pedio efpaço pêra aver fobrello comf-

felho, mas relpomdeo logo, dizemdo affi. «Eu todo o que rize, tij-

«nha razom de o fazer; e que mais fezera, nenhuum mo deve teer

«a mal, por que eu nom lhe quebrei as pazes, mas elle as que-

«bramtou a mim primeiro; e affi lho emviei dizer per Martim Pe-

«rez, doutor em degredos, chamçeller do Iffamte Dom Joham feu

«filho, quamdo a mim fobrefto veo da fua parte: por que depois

«das pazes feitas a cabo dhuuns féis mefes, chegou a mim a Tem-

«tugal, omde eu eftonçe eftava, aquel doutor, e diffeme e requirio,

«que bem lábia os trautos e aveemças que por bem de(i) paz,

«an-

il) da T.
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«antre mim e elRei Dom Hemrrique forom firmadas, e como fe

«depois perlomgarom aalem do tempo, por certas razooens da fua

«prol e minha, as quaaes eram emtrega de certos logares e pri-

«foneiros dhuuma parte aa outra, e mais o cafamento da Iífamte

«Dona Lionor comigo. E eu lhe refpondi, que bem lábia elRei de

«Gaftella, que o que eu ficara por fazer, ja era da minha parte

«comprido, leixamdolhe as villas e logares que tijnha, e emtre-

«gues todollos prifoneiros que em meu reino eram reteudos; e

«que el numca me quifera emtregar a villa de Bragança, nem o

«caftello de Miramda. e outros logares: e porem que me emtre-

«gaffe el primeiro os logares todos, como eu fezera a elle, e que

«bem prazia(i) cafar com fua filha, e lhe comprir mais aimda

«outra coufa, fe teudo era de a comprir; affi que eu fiz todo o

«que devia, e el nom me teve aquello que me pos: e porem calei

«com quem me prougue, e fize o que emtemdi por meu íerviço».

«Senhor, diffe o bifpo, no cafamento vos nom fallei, fe nom por

«o trazer a meu propolito; e fe elRei meu fenhor algumas coufas

«por comprir tem, das que antre vos e elle forom firmadas, he

«muj bem que feia requirido que as compra, e fom certo que o

«fará de boom tallamte; doutra guifa nom me parece que he

«bem, hordenardes per hu antre vos e elle aja guerra e difcor-

«dia(2), ca fe os de fua terra furtarom em voffo reino o caftello

«de Miramda, primeiro fairom os de voffa terra a roubar na fua,

«e lhe fazer guerra, tomando per força em Galliza o logar de

«Viana, e dalli faziam guerra a toda a comarca darredor, com-

«fentimdoo vos, e nom tornamdo a ello; em guifa que ouve el hi

«de mandar o comde Dom Affonífo feu filho com gentes, a poer

«cobro em eito: mas antre vos e elle tam pequenas coufas como

«eífas, ligeiras fom de comcordar, por feerdes em paz e(3) amo-

«rio. Porem fenhor, por merçee efguardaae bem primeiro o que

« que-

(1) me prazia T. (2) aja gramde difcordya T. (3) e em T.
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«querees fazer, e conheçee que aquella he nobre e bem avemtu-

«rada paz, que he na voontade e nom nas pallavras, e que huum

«dos cuidados melhores que aver podees, affi he daver paz com

«voííbs vizinhos; nem pode nenhuma coufa mais doce feer antre

«os Reis e os poboos, que viverem em paz e affeffego; de guifa

«que omde he huum dom de fe, haja huuma comcordia de vida».

EIRei Dom Fernamdo tijnha mandado Vaafco Domimguez cham-

tre de Bragaa a Imgraterra, como ouviftes, por firmar o trauto

antrelle e o duque Dalamcaífro, des i por fazer vijnr gentes dar-

mas; e ouvera ja recado delle, que tijnha oito çentas lamças, e

outros tantos archeiros preftes ; e quamdo lhe o bifpo dizia eftas

e outras mujtas razoons, que toda via ouvesse paz, e elRei ref-

pondia per taaes pallavras e com tal doairo, que bem moíirava

que avia dello pouca voomtade. E deffa meefma guifa o dezia o

comde Dom Joham Affonfo Tello, em tanto que o bifpo lhe veo a

dizer. «Comde, vos podees conffelhar elRei, que aqui efta, como

«vos prouguer; mas fe o vos confelhaaes que el aja guerra ante

«que paz, vos podees dizer o que quiferdes, mas porem fei que

«nom avees vos de feer o primeiro, que avees de jugar as lamça-

«das antelle; e fe eu foffe de feu cOmfelho, como vos fooes, eu

«lhe confelharia ante que efcolheíTe a certa paz com elRei meu

«fenhor, que efperar a duvidofa vitoria». Sobrefto fe feguirom ou-

tras muitas razooens, pellas quaaes o bifpo emtemdeo, que elRei

nom avia voomtade daver paz ; e efpedioffe delle, e foiffe feu ca-

minho.

CA-
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CAPITULO LXX

Como o bifpo chegou a Cajlella, e como fe elRei Dom
Hemrrique demoveo a fa\er guerra a Portugal.

Tornousse o bifpo pêra Caftella, e achou elRei Dom Hemrri-

que em Çamora ; e porto elRei adeparte com os de feu com-

felho, pêra ouvir a reporta que o bifpo trazia, e elle as primeiras

novas que lhe deu, diflelhe que fe perçebeffe de guerra, e comtou-

lhe todo o que lhe lhe,avehera com elRei Dom Fernando, como

emtemdia neelle que nom avia voomtade de feer feu amigo, nem

lhe guardar a paz que com el pofera, e que afll lhe parecia que o

comffelhavom alguuns fenhores, dos que com elle eram. ElRei

Dom Hemrrique ouvijmdo isto, diífe emtom peramte todos. «Deos

«fabe, que he fabedor de todallas coufas, que eu nom ei voomtade

«daver com el guerra, ante quiria de muj boamente aver com el

«paz, e feer feu amigo; mas pois que afli he que eu ei daver guer-

«ra, eu nom a quero guardar pêra mais lomge, mas logo em ponto

«a quero começar; e diga cada huum de vos o que lhe parece, e

«como fe pode melhor fazer». Os do confelho, vifta a reporta que

o bifpo tragia, e o defeio que elRei em esrto moftrava(i), acorda-

vom todos de fe fazer guerra, e que elRei emtraffe per Portugal

com todo feu poder, mas que efto nom foffe logo, por certas ra-

zooens : a huuma, por elRei nom teer as fuás gentes preíles, e iffo

meefmo dinheiros pêra paga dos foldos, e corregimentos que lhe

eram neçeífarios ; des i por o inverno que fe feguia : afll que por

efto, e por outras coufas que cada huum moftrava a fe nom fazer,

eram todos em acordo, que elRei efpaçafle esta guerra ataa o ve-

raão que havia de vijnr, e que em tanto faria elle preftes todo o

que pêra ello era compridoiro, e affi a poderia acabar com mais

fua

(1) que elRey tinha moftraado T.
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fua homrra e lerviço. EIRei quando vio que todos eram daquelle

acordo, e nenhuum defviava dele, deulhes em reporta dizemdo.

«Ou vos todos eftaaes bevedos(i), ou famdeus, ou fooes treedo-

res». «Nom ja eu, fenhor, difle o bispo, 5 ca nom fom ruivo». «Aa

«bifpo, difle elRei, por mim dizees vos iflb» : por que elRei era

bramco e ruivo. «Nom fenhor, difle elle, mas por eíte que aqui

«efta» : a faber, Pêro Fernamdez de Vallaico, que eftava junto com

elle, que era huum pouco come ruivo. E rijmdo destas e doutras

razooens, que antremetiam por tomar labor, tornou elRei a dizer

contra elles. «Aqui nom compre mais perlomgas, nem outro comf-

«felho quamdo fe fará; mas ante que fe numca elRei Dom Fer-

«namdo perceba, nem lhe venha ajuda Dhimgrefes, nem doutro

«nenhuum de fora do reino, ante eu quero que me elle ache con-

«figo; e ou lhe eu deftruirei toda a terra, ou nos vijnremos a tal

«aveença, per que fempre feiamos dacordo: e efta emtemdo que

«he bem jufta guerra, pois que a faço por aver paz. E logo defte

«logar emtemdo demcaminhar pêra Portugal, fem mais tornar

«atras; e quem voomtade tever de me fazer ferviço, el me feguira

«per hu quer que eu for». E nefte comíelho dizem que fe firmou

mujto Diego Lopez Pacheco, dizemdo que emtralfe logo fupita-

mente per Portugal, e que fe foífe logo lamçar fobre Lixboa, nom

curando doutro logar nenhuum, a qual podia tomar ligeiramente;

e que cobramdo efta cidade, emtemdefle que tijnha todo o reino

cobrado, e fijmda fua guerra. Mandou elRei logo cartas a todos

feus vaffallos, que fe juntaflem aprefla hu quer que elle foífe, ca

fua emtemçom era partir fem mais tardança, e emtrar em Portu-

gal, e que elle os efperaria aa emtrada do reino. Outro fi efcrepveo

a Miçer Ambrolio Boca negra, feu almiramte, que armafle logo

em Sevilha doze galleez, e que tanto que foflem armadas, que

partiflem logo em ellas pêra a cidade de L ixboa.

CA-
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3

CAPITULO LXXI

Como elRei Dom Hemrrique entrou em Portugal, e do

recado que ouve do cardeal dellegado(i) do Papa.

Partio elRei Dom Hemrrique de Çamora, e amdou feu cami-

nho fem fazer deteemça, com as gentes que o feguir pode-

rom, ataa que entrou per Portugal ; e efta trigamça trouve fem

mais efperar nemguem, por os feus teerem aazo e(2) fe fazerem

preftes de o mais cedo feguir: e foi lua partida em fetembro mea-

do, na era que diífemos, de quatro çemtos e dez. E como chegou

ao eftremo dos reinos, aguardou alli fuás gemtes, e cobrou em tanto

eftes logares, Almeida, Pinhel, Linhares, Çellorico, e a cidade de

Vifeu, que lhe foi bem ligeira daver, come logar fem nenhuuma

cerca. E eftamdo elRei naquella comarca, foiffe pêra elle o Iffamte

Dom Denis irmaão delRei Dom Fernamdo, fegumdo fallara com

Diego Lopez quando vehera a Portugal; e elRei Dom Hemrrique o

reçebeo muj bem, e lhe deu de fi gramde gafalhado. E ante que

elRei dalli partiffe, foube como Dom Guido de Bolonha, cardeal e

legado (3) do Papa, era vijmdo em Cafrella, por trautar aveemça

e paz antrelle e elRei de Portugal; e reçebeo elRei fua carta, em

que lhe fez faber a razom por que era chegado a fua terra, e que

lhe emviaífe dizer fe vijnria homde el eftava, ou como lhe prazia

que fezelfe. E elRei lhe mandou fua reporta, em que lhe rogava

que fe foífe em tanto pêra a villa de Guadalfaiara, omde eftava a

Rainha, e os Iffamtes feus filhos (4), e que el Deos queremdo, muj

aginha livraria o que aviam (5) de fazer em Portugal, e tornaria a

Caftella. e fallaria com el. O Cardeal vifta fua carta, emtemdeo

que elRei avia voomtade de profeguir fua guerra, e por tanto lhe

em-

(1) leguado T. (2) aazo de T. (3) e dellegado T. (4) e as Ifátes

fuás filhas T. (5) avia T. B.
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emviava dizer efto, por emcaminhar de o veer mais tarde : e pen-

famdo em ello, ouve feu confelho, que pois que o Papa o avia en-

viado pêra poer paz e amorio antre os Reis ambos, que lhe nora

compria poer em efto deteença, mas trabalharlTe de veer elRei de

Caftella, ante que fe a guerra mais açemdeíTe; e hordenou de par-

tir de Cidade Rodrigo, por hir fallar a elRei, homde quer que o

achaffe.

CAPITULO LXXII

Como elRei Dom Fernamdo começou de fe perceber de

' guerra, e elRei Dom Hemrrique emtrou pello

reino (i), e do que fobrello aveo.

Gomo a guerra foi foada em Portugal, e elRei Dom Fernamdo

certo que elRei Dom Hemrrique quiria emtrar em feu reino,

foi pofto em gram penffamento, por que nom cujdou que affi trigo-

famente fe trabalhaífe de fazer tal emtrada, nem que el foífe o pri-

meiro que começaífe a guerra : e pos logo fuás frontarias pellas co-

marcas do reino, e iífo meefmo certos fenhores e fidallgos, nos lo-

gares per hu emtemdeo que elRei de Caftella avia de vijnr. ElRei

Dom Fernamdo eftava eftomçe em Coimbra, e a Rainha Dona Lio-

nor com elle, e alguuns fidallgos do reino; e mandou chamar mujta

gente de riba de Odiana, e iífo meefmo da Eftremadura, pêra lhe

teer o caminho em huum grande e efpaçofo campo, féis legoas de

Coimbra comtra Lixboa, omde chamam ho Chaão do couce, omde

fe todos acordavam que era bem de o efperar. Depois acordarom

que era melhor efperallo em Santarém, e alli pelleiar com elle; e

aue quamto mais emtraffe pello reino, alçamdolhe os mantijmen-

tos, que tanto vijnriam mais defgarrados, e melhores de desbara-

tar. Com efta emteemçom partio elRei de Coimbra, e leixou fua

molher hi, e alguuns fidallgos com ella, e veoífe a Samtarem, e alli

co-

(1) pelo reino de Portugual T.
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começou de ordenar feu jumtamcnto(i); c mandou a Lixboa, e a

outros logares, que fezeffem fua apuraçom de certos homeens dar-

mas, e peooens, e beefteiros, e que fe jumtaíTem com elles(2) to-

dos em Samtarem. Em eito partio elRei Dom Hemrrique de Vifeu,

depois que chegarom aquellas companhas, por que avia emviado

que fe veheffem pêra elle; e fua teençom era que elRei Dom Fer-

namdo lhe avia de poer batalha, eveoífe caminho dereito de Coim-

bra, e alli fe jumtarom com elle o meeftre de Samtiago, e o meef-

tre Dalcamtara, e as companhas Daamdaluzia, que aviam emtrado

per aquella comarca. A Rainha eftamdo em Coimbra, chegou el-

Rei Dom Hemrrique, e poufou em Temtugal, e o comde Dom
Sancho feu irmaão nos paaços de Samta Clara, e o Iffamte Dom
Denis, e Diego Lopez Pacheco, e Lemofim no moefteiro de Sam

Françifco, e Joham Rodrigues de Caílanheda em Samta Ana, e

Pêro Fernamdez de Vallafco em Çernache, e afíi os outros fenho-

res e capitaaens pollos logares darredor. Emtom teverom jeito de

cercar a cidade, falvo como quem poufa de caminho, como quer

que foi feita huuma efcaramuça na ponte em que forom alguuns

Portuguefes: e em aquelles dias que elRei de Caftella peralli efteve,

pario a Rainha Dona Lionor huuma filha, que chamarom Dona

Beatriz, que depois foi Rainha de Caftella, como adeamte ouvi-

rees. Dalli partio elRei (3) fem defviar da eftrada, como fezera de-

pois que emtrou em Portugal, e veoífe caminho de Torres novas,

e alli foube como elRei Dom Fernamdo eftava em Samtarem, e

que em aquel logar fe aviam de jumtar com elle feus ricos homeens

e fidallgos, e o concelho de Lixboa e doutros logares, pêra lhe

poer a praça; e el efteve alli dous dias ordenando fua batalha, a

qual penífava que fe nom efcufaffe : e era afíi de feito, que elRei

Dom Fernamdo mandara a todos feus fidallgos e vaífallos, que ef-

te-

(1) a hordenar todo seu ajuntamento T. (2) com elle T. (3) elRei

Dom Anrrique T.
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teveíTem preítes, que tanto que viffem íeu recado, fe veheífem pe-

reelle ; e mujtos lhe efcrepverom fe fe vijnriam logo, como foube-

rom que elRei de Caftella partira de Coimbra, e fe lhe avia de teer

o caminho ; e el lhe refpomdia per fuás cartas que eíteveffem que-

dos, e nom veheífem a el, ataa que lhes el mandaífe dizer como

fezeífem. E a taaes hi ouve, afíi como Martim Alfonífo de Mello,

e Gomez Lourenço de Avellar, e outros, que dos logares hu eíta-

vom por fronteiros, trafnoitarom huuma noite, e vieram huuma

noite fallar(i) a elRei; e elle como os vio, moftroulhe boom gufa-

lhado, e pregumtoulhe a que vijnham, e elles refpomderom: «que

«elle lhes diífera, que alli aguardaria elRei de Caftella, pêra pelleiar

«com elle, e que aviam novas que era ja mujto preto (2), e que

«nom compria tardar mais pêra tal feito; mas que fahiffe a tomar

«o campo, e folie lomge da villa ante que preto; e que lhe pediam

«por merçee, que defemdeffe feu polleiro, e nom aguardaffe mais

«gente, ca affaz averia delia». ElRei diffe: «que lho gradeçia mujto,

«e que deziam muj bem, come boos fidallgos que eram; mas que

«fe tornaífem pêra homde eftavom, e fe fezeífem bem preftes com

«as gentes que tijnham, e podeífem aver; e que como viffem feu

«recado, que logo fe veheífem, e per outro modo nom partiífem

«fem feu mandado». E deita guifa que elRei diffe a eftes, affi em-

viou dizer a alguuns que lhe eito meefmo mandavom requerir, aífi

como ao meeítre Davis feu irmaão, que eítava em Torres novas,

que cada dia mandava faber que fazia elRei, e fe jumtava alguu-

mas gentes, reçeamdoífe que fe ouveífe daver batalha, que nom

curaria delle por que era moço, e porem rogava a huum boom ca-

valleiro, que era feu ayo, que por Deos fezeífe de guifa, que nom

erralfe de feer em ella ; e elle o fegurava que nom temeffe de ficar,

fe batalha hi ouveífe daver, mas que vija elRei emcaminhar feus

feitos (3), que duvjdava mujto de poer o campo a elRei de Caítella :

e

(1) e vyeram faallar T. (2) perto T. (3) feus feytos mal T.
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e daquella guifa aconteçeo, ca el mandou ao concelho de Lixboa,

que ja eftava na Azambuja, cinquo legoas de Santarém, que se tor-

naífem, e nom foífem(i) mais por deamte; e nenhuum dos outros

mandou chamar. EIRei de Caftella, quamdo ifto foube, moveo com

fua gente caminho de Santarém, e chegou aaquem do logar a

huuns paaços, que dizem Alcanhaaens, e alli foi certo que elRei

Dom Fernamdo nom quiria pelleiar com elle. Emtom partio elRei

pêra Lixboa, a huum fabado dez e nove dias de fevereiro, e foi

per cima de Samtarem caminho dos feioaaes, e per as avetureiras,

íem torvaçom que de nenhuum reçebeffe
;
pêro que dizem alguuns,

que elRei Dom Fernamdo quifera fair a elle, com aquelles que con-

figo tijnha, veemdo que o comtrairo lhe era gram mingoa, e que

feemdo ja armado em cima do cavallo, com mujtos dos feus que

hi emtom erom, que o comde Dom Joham Affonfíb Tello, e o priol

do Efpital, o fezerom deçer e defarmar, dizemdo: «que nom con-

«fentiriam, que fahifTe fora a pelleiar com elle, ca o nom podia fa-

«zer como perteeçia a fua homrra, falvo teemdo três ou quatro

«mil de cavallo comíiguo, e doutra guifa nom». E difto forom muj

prafmados o prior e o comde, e iffo meefmo elRei com elles,

dizendo: «que covardice de coraçom lho fezera fazer, ca elles

«nom lhe deverom de dar tal comffelho, e elle fe boa voomtade

«tevera pêra pelleiar, e dera defporas ao cavallo, todollos feus o

«feguirom aaventuira (2) que lhe Deos dar quizera». E amtre os

que ifto depois mais larguamente prafmavom, foi Joham Sam-

chez, cavalleiro de Samta Catelina, que era huum dos que fe vehe-

rom pêra elRei Dom Fernamdo, depois da morte delRei Dom Pe-

dro, dizemdo: «que elRei mosftrara muijto gramde mimgoa, nom
«fahir a pelleiar com elRei Dom Hemrrique» : e fallou em ifto tan-

tas vezes e affi de praça, que o ouve elRei de faber, e dilfe aos que

hi eftavom: «que nom curaifem de feus ditos, ca era huum villaão

«zom-

(1) que fe tornafle, e nam folie T. B. (2) a aventura B.
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«zombeiro, filho de huum azemel de feu padre». Joham Samchez

era homem de muj bom corpo, e de gram força, e bem ardido; e

quando lhe comtarom que elRei eito diflera, ouve muj gram me-

nemcoria, e huum dia eítamdo elRei de praça, lhe diíTe peramte

todos: «Senhor, a mim dillerom(i), que vos diziees, que eu fom fi-

«lho de huum azemel de voffo padre: em verdade fe o el foi em al-

«guum tempo, eu nom ho fei; e que o fosse, foiyo de huum muy no-

«bre Rei: mas porem fei eu tanto que se vos teverees mil azemees

«taaes como eu, e de tal voontade, que vos nom paffara a vos elRei

«Dom Hemrrique per ante a porta, como pafibu, nem levara de vos

«tal homrra». ElRei callou, e nom refpomdeo aaquello, e os outros

diíferom a Joham Samchez que nom curaife daquellas razooens, e

rijaníTe do que comtra elRei dizia em modo defcarnho.

CAPITULO LXXIIÍ

Como elRei Dom Hemrvique chegou fobre Lixboa, e da

maneira que os da cidade teverom em fe recolher.

Nenhuumas gentes poderom penfar, que elRei Dom Hemrrique

emtraffe pello Reino, da guifa que el emtrou; efpiçiallmente

des Coimbra pêra Lixboa, omde elReiDom Fernamdo eftava quam-

do elle partio de Vifeu, que elle mujto primeiro lhe nom lahiífe ao

caminho a embargar fua vijmda, podendo (2) muj bem fazer, ca el

tijnha gentes aííaz de feus naturaaes pêra lhe poer a praça, e mais

a ajuda dos fidallgos e fenhores, que fe pêra el veherom de Caftella,

per morte delRei Dom Pedro, fegumdo teemdes ouvjdo: e porem

nenhuum podia (3) creer, que elRei Dom Fernamdo fofreífe fua

vijmda tam lomge pello reino ; em tanto que pellas villas e logares,

per hu elRei Dom Hemrrique vijnha, affi eftavom as gentes defe-

guradas por eíta rafom, que nenhuuns fe percebiam de fe guardar,

nem

(1) me differão T. (2) podemdoo T. B. (3) não podia T.
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nem poer o leu em laivo; de guifa que achavom os homeens fol-

gamdo(i) e çeamdo, fem leemdo nenhuuma coufa guardada do

leu; e ja os emmijgos amdavom peilos termos da villa. e aimda o

nomcrijam, e afli roubavom e cativavom mujtos delles, fem acham-

do tal que lho de todo embargar podefle. Os de Lixboa, quamdo

fouberom como elRei Dom Hemrrique parlara per Santarém, e que

elRei Dom Fernamdo nom faira a elle, nem lhe mandara embargar

fua vijmda, forom portos em mujto cuidado, por a gram perda que

de receber emtemdiam, por que a cidade era toda devaíía e fem

nenhuum muro, hu avia mais gente; e nom tijnha outra guarda

nem defenffom, falvo a cerca velha, que he des a porta do ferro

ataa porta dalfama, e des o chafariz delRei ataa porta de Martim

Moniz, e toda a outra cidade era devaífa, na qual moravam mujtas

gentes avomdadas de gramdes riquezas e beens; e bem emtemdiam

que elles e os do termo era per força de fe colherem a ela, e que

nom poderiam caber demtro com todas fuás coufas, fem gramde

prelfa e amgurtura: e porem diziam alguuns, que era bem de fe

juntarem todos, e hir pelleiar com elRei de Caftella aa pomte de

Loiras (2), e alli morrerem ante alfumados, que efperarem de fo-

frer tamanho mal, como efperavom receber por fua vijmda. Outros

diziam, que era bem que pallamcaífem todallas ruas que fahiom ao

reffio da cidade, e que per alli a defendeffem que nom entraífem

os Caftellaaons em ella, e que todollos frades e clérigos que na ci-

dade avia, tomaffem armas, e a ajudaffem a defender: e tam maao

lhe era de creer que elRei Dom Hemrrique chegaífe a Lixboa, que

ja fuás gentes eram no Lumear, huuma legoa da cidade, e emtra-

vom peilos olivaaes e vinhas darredor, e aimda alguuns dovidavom

que a elle veheffe cercar. E com efte alvoroço e cuidado começa-

rom clérigos e frades de fe hir ao almazem delRei, e armarenfe to-

dos das armas que hi achavom, outros trabalhavom de bufcar ma-

dei-

(1) os homeens jantando B. (2) Loures T.
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deira pêra pallamcar as ruas, e taaes hi avia que defemparamdo o

cuidado da defeníTom da cidade, nom tijnha(i) fentido fe nom de

guardar as coufas que em falvo podiam poer. E feemdo todos affi

empachados em defvairadas ocupaçooens, e elRei Dom Hemrrique

chegou mujto dafeílego com toda fua hofte per cima de Santo An-

tom(2) des i per Vallverde, pêra ir poufar no moeíteiro de Sam

Françifco, e o Iffante Dom Denis com elle : como quer que alguuns

efcrepvem, que el tragia em voomtade de hir poufar ao moefteiro

de Samtos, que (3) arredado da cidade quamto fera huum(4) quarto

de legoa, e os feus emcaminharom per defvairadas partes dereito

pêra ella, e emtom ordenou de poufar em Sam Framçifco, que he

logar alto, de que a toda bem podia veer. Os da cidade veemdo

feu grande poderio, nem fe atreverom a pelleiar com elle, e leixado

o cuidado que tijnham de tomar armas, trabalharom todos de fe

poer em falvo; e colheromfe aaquella parte da cidade que era cer-

cada, o mais afinha que poderom, com as molheres e filhos, e cou-

fas que levar podiam ; e era a preffa tam gramde dos que fe colhiam

demtro aa cerca, aífi criftaãos come judeus, que embargava a era-

trada das portas a efpeffura da gente, que era mujta: huuns def-

carregavom feus ombros canffados das gramdes trouxas que tra-

giam, achamdo logo mujto preftes quem de as receber tinha cuida-

do; outros como chegavom aas portas, lançavom dentro os carre-

gos (5) que levavom, e leixavomno (6) fem nenhuuma guarda, com

trigança de tornar por outros (7). Jaziam mujtas coufas defempara-

das aalem dos muros, fobre que depois aviam contenda, eftreman-

do cada huum quaaes eram fuás. A feguramça que os fez tardar

de primeiro nom começarem tal trabalho, lhe deu aazo de perde-

rem gramdes riquezas : contavom huuns aos outros depois do reco-

lhimento, como lhe avehera em poemdo o feu em falvo, e como o

pof-

fi) tinham T. B. (a) Anronyo T. (3) que he T. B. (41 quanto

hú T. (b'\ as carreguas T. (6) e deixavãnas T. (7) outras T.
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poftumeiro temor lhe fazia defemparar e efqueeçer mujtas coufas.

Os Mouros forros do arrevallde foromfle todos com feus gafalhados

pêra o curral dos coelhos, jumto com a fortelleza dospaaços delRei,

que he em huum alto monte, e alli eftavom em temdilhooens acouta-

dos por fua defenffom. E foi eíta vijmda delRei Dom Hemrrique,

quamdo chegou lbbre Lixboa, huuma quarta leira a hora de terça,

vijmte e três dias do mes de fevereiro, da era de quatro çemtos e

omze anos.

CAPITULO LXXIV

Como o almirante nom quis que as gallees de Portugal

pelleiajjem com as de Caftella, e como per feu aa\o

forom tomadas alguumas naaos de Portugal.

Elrei Dom Fernamdo quamdo vio que elRei de Caftella palia-

va per Santarém, e fe hia lançar fobre Lixboa, hordenou de

mandar gentes a ella, por ajuda de lua defenífom ; e por quamto o

comde Dom Alvoro Perez de Caftro era alcaide da cidade, mandou

elRei que fe veheffe pêra o caftello, por feguramça e guarda delia,

e mandou derribar todallas cafas que eftavom juntas com o muro,

por fe nom colherem os Caftellaaons demtro em ellas, e receberem

por alli dampno. E mandou mais o almirante Miçe Lançarote, e

Vaafco Martins de Mello, e Joham Foçim capitam da frota, e al-

guuns outros cavalleiros, affi dos que eftavom com elle, come dos

que veherom em companha da Rainha, quando partira de Coimbra

e chegara a Santarém, e veherom em barcas, e lançaromífe na ci-

dade, por que a frota delRei de Caftella nom vehera aimda, que os

embargaffe de nom emtrar em ella. E avemdo novas das galees de

Caftella que vijnham armadas de Sevilha, acordarom que era bem

darmar quatro galees, que jaziam na agua ante a cidade, e alguu-

mas naaos, e que lhe foliem fair ao caminho, e pelleiar com ellas;

e foi affi feito que fe fezerom preítes, e partirom dante a cidade

:

e
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e himdo nora muj lomge delia, ouverom vifta dalguumas galles que

vijnham deamte. e Joham Foçim capitam que hia em huuma naao,

quifera que aferraram com ellas, çerteíicamdo que as veemçeriam,

por quamto as naaos e galees hiam bem armadas, e as de Caítella

nora vijnham affi. O almiramte com gram covardiçe e mingoa de

boom esforço, pêro tijnha avantagem dos emmijgos, numca em ello

quis comfemtir, mas diffe que as veheíTem ladramdo, e que ante a

cidade pelleiariam com ellas, pêra todos veerem o prazer do vem-

çimento. As galees de Caftella que deamte vijnham, com gramde

reçeo e medo que tragiam, como forom a preto da cidade, fezerom

muj to por atraveffar o rio : Joham Foçim quamdo vio que as gal-

lees remavom pêra terra, e que o almiramte nom curava daferrar

com ellas, deleiofo de bem fazer, terreou tanto por dar em huuma

gallee, ante que emfecaffe, que fe ouvera de perder, e nom lhe pode

fazer nojo; e as galees de Caftella poíerom as proas ante as tara-

çenas da cidade, e as naaos e gallees de Portugal aalem huum pe-

queno efpaço, onde chamom o furadoiro. E como huumas e as ou-

tras poufarom, começaram logo dobrar por defvairadas voomta-

des, ca os Caftellaaons apreffa trabalharam de fe meter em fuás

gallees, e forneçelias de gentes darmas, pêra hir pelleiar com as ou-

tras; e o almiramte fahiuífe logo(i) e mujtos com elle, e foiífe aa

camará da cidade pedir conffelho, que maneira fe teeria em razom

daquella armada; e pêro lhe deziam alguuns, que as vijam, como

fe emchiam de gentes as galees de Caftella, e que viffe o que per-

teençia fazer em tal feito, nom curava de poer remédio como defen-

deífe fuás gallees. Em efto emcheromífe as gallees de Caftella de

tantos homeens, que as faziam mais de pejadas que de ligeiras, e

começaram de remar comtra as naaos e gailees dos Portuguefes.

As naaos e galles como eftavom fem gentes darmas, por que fairom

coo

(i) e o almyramte depois que lhe fogio o coelho, então ouve con-

felho, faylie loguo T.
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coo almirante, e depois coo capitam, cuidamdo muj pouco o que

as gallees de Caftella queriam fazer, quamdo as virom vijnr afíi

tam poderofamente armadas, nora as oufarom datemder, e reraa-

rom pêra a outra parte daalem contra ribatejo, e meteromffe em

certas rias que hi ha, omde nom podiam receber nojo, aimda que

as gallees dos emmijgos as feguir quiferam. As gallees de Caftella

veemdo como fe hiam pêra aquella parte, omde lhe empeeçer nom

podiam, aferrarom logo com as naaos ; e como em ellas era pouca

gente, pelleiamdo cobrarom alguumas, e ficou o mar eftomçe por

elles. O almiramte por efta razom foi mujto culpado e maldeídito,

e tiroulhe elRei o almiramtado, e deu ho a Dom Joham Affonffo

Tello, irmaão da Rainha, por quamto por fua culpa e aazo nom

cobrara as gallees de Caftella, e mais perdera parte de tuas naaos,

como quer que foffem das que elRei tomara aos Caftellaaons.

CAPITULO LXXV

Como os da cidade poferom fofpeita em alguumas peffoas

moradores delia, e forom prefos alguuus, e mor-

tos dous homeens.

Por quamto era comuum fama, e afii o afirmavom todos, que

Diego Lopez Pacheco fora o principal aazador que fezera el-

Rei Dom Hemrrique vijnr cercar Lixboa, fazemdo-lhe emtemder

que na cidade avia peffoas, que por o feu dariam tal aazo per que

a el cobraffe muj cedo; foi gramde(i) alvoroço em na cidade por

efta fofpeita, dizemdo o poboo contra alguuns moradores delia,

que eram da parte delRei de Caftella, por aazo de Diego Lopez,

cujos fervidores e alliados eram, e que a cidade era vemdida per

elles ; dos quaees forom Louremço Martins da Praça, que criara o

meeftre Davis Dom Joham, e Martim Taaveira, e Aftbmffo Collaço,

e

(i) muj gramde T.
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e Affonífo Perez, e outros dos boons que na cidade avia. E por

que alguuns delles tijnham chaves de certas portas, foromlhe logo

tomadas, e elles todos prelos ; e como em lemelhantes feitos mujto

de recear, nom fe efguarda nenhuuma deículpaçom, nem efpaço de

faber a verdade, forom fem mais deteemça todos metidos a tor-

mento, e fem confeíTamdo nenhuuma coufa, differom alguuns que

huum homem de Lourenço Martins merecia de feer arraftrado; e

fem mais curamdo de bufcar befta que o ouveífe de levar, aas

maaons o arraftrarom pela cidade, e o fezerom em poílas, e affi

morreo. Outro tomarom, e poferomno na fumda dhuum emgenho,

que eftava armado ante a porta da fee; e quando desfechou, íam-

çou em cima deffa egreia antre duas torres dos linos que hi ha, e

quamdo cahio, acharomno vivo; e tomaromno outra vez, e pofe-

romno na fumda do emgenho, e deitouho comtra o mar, omde el-

les defeiavom, e affi acabou fua vida : os outros nomeados, que fo-

rom prefos e feridos, foltaromnos fem outra pena que ouveífem,

mas nom fiarom mais delles ; e dhi em diante poferom em fi gramde

guarda e regimento, vellamdo a cidade de noite e de dia, teemdo

cautella, e avifamento gramde em todos feus feitos e defenífom. Em
eito foube elRei Dom Hemrrique, como os frades do moefteiro de

Sam Françifco, omde el poufava, tomarom armas pêra hir pelleiar

comtra elle, quando na cidade fora fabudo que el vijnha ; e difíe que

pois affi era, que fe armarom comtra elle, que nom eftava em ra-

zom de el poufar antre feus inmijgos: emtom mandou tomar duas

barcas, e metellos frades todos em ellas fem barqueiros, e que fe

paffaífem aalem do rio; e os frades remando, poferomfe aalem do

rio em falvo, por quanto não he mais de huuma legoa. Os feus

quamdo virom que el efto mandava fazer aos frades, quiferom

roubar a íãmcriftia, e elRei foubeo, e defemdeo que o nom fezef-

fem; e affi foi guardada em poder dhuum homem boom frade,

que era famcriftaão daquel moefteiro.

CA-
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CAPITULO LXXVI

Como Vaafco Martins de Melloo, e Gonçallo Vaafque\

feu filho, forom prefos em hinima efcaramuça.

As gentes delRei de Caftella poufavom nos moefteiros e pella

cidade, como lhes prazia, como aquelles que achavom to-

dallas coufas defemparadas, com mujtos beens e alfayas em ellas

;

ca feus donos nom ouverom efpaço, quamdo fe colherom aa cerca

velha, de todo guardar e levar comfigo, falvo effas coufas que mais

ligeiramente apanhar poderom, como diffemos; e mujtos criftaaons

e judeus deitarom de feus averes os que levar nom podiam, dem-

tro nos poços, e fabendo os Caltellaaons difto parte, bufcavomnos

depois com fateixas, e cobrarom todo a feu poder, com outras muj-

tas coufas, que depois levarom quamdo fe forom: e por que todal-

las gentes poufavom mujto preto dos muros da cidade, efcaramu-

çavam a mehude huuns com outros, e avia hi feridos e prefos aas

vezes dhuuma parte e da outra : afíi como foi prelo Vaafco Mar-

tijns de Melloo, cuja era a guarda da porta do mar, que fahiu huum

dia a efcaramuçar com Joham Duque, que tijnha logo acerca a

guarda dos açougues. E cuidamdo Vaafco Martins que hiam com

el todollos da fua parte, falleçeromlhe delles aaquella ora; e Joham

Duque fahiu a el bem acompanhado, e Vaafco Martins era fe de-

fendemdo foi ferido, e derribado em terra. A efto chegou Gomçallo

Vaafquez feu filho, por deífemder que o nom mataffem, e efteve-

verom tanto deffemdemdoffe, que forom ambos feridos' e prefos,

e levouhòs Joham Duque por prifoneiros pêra fua poufada. Em
outro dia veoo veer Diego Lopez Pacheco, e ouverom ambos mui;

maas pallavras, dizemdo Vaafco Martins comtra elle, que per fen

aazo e emduzimento tazia elRei Dom Hemrrique efta guerra, e fe

vehera lançar fobre Lixboa; e outras defmefuradas razooens, que

por
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por eftomce ouve antrelles. EIRei Dom Fernamdo fabemdo como

Vaafco Martins, e feu filho eram prelos daquella guifa, mandou a

Sines por Pêro Fernamdes Cabeça de vaca, que fora filhado em

aquel logar em huuma das gallees de Caftella, que vehera alli aa

cofia per tormenta, quamdo per alli paffavom(i), e deromno por

Vaafco Martins, e por feu filho, e affi forom livres e folltos.

CAPITULO LXXVII

Como o comde Dom AffonJJb foi fobre Cafcaaes, e como

foi prefo Garcia Rodrigues em huma efcaramuça.

Seemdo affi coftume defcaramuçar os da cidade com os de fo^

também aa porta do ferro, como aaquella porta do mar que

difíemos, fahirom huum dia de demtro da cerca alguuns Portugue-

fes, por efcaramuçar com os emmijgos, e em fe tremetemdo de os

cometer, creçeolhe tal força e ardimento, que derom com elles pella

rua nova, bem ataa meetade da rua. EIRei Dom Hemrrique oolha-

va do miradoiro de Sam Francifco, omde poufava, todo o que fe

fazia mujto a feu falvo; e louvamdo prefemte os feus, a ardideza

daquelles Portuguefes, que o daquella guifa faziam, recreçerom

tantos dos feus em ajuda daquella efcaramuça, que per força leze-

rom recolher os da cidade demtro, nom fem gram perijgo de que

efcaparom: e foi alli prefo Garcia Rodriguez, meirinho moor del-

Rei Dom Fernamdo, fem mais prifom doutra peffoa, nem morte

dalguum dhuuma parte nem da outra; e dos que affi premdiam,

davom huuns por outros, e aas vezes por remdiçom, como fe acer-

tava. Em efto foi o comde Dom Alfonfo, filho delRei Dom Hemr-

rique, com quatro çemtas lamças fobre huum logar cercado, que

chamom Cafcaaes, que he mujto jumto com o mar, çinquo legoas

da cidade; e as poucas gentes delle, que o deffemder nom podiam,

de-

(i) paliava T.
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deromlho logo fem outra pelleia que hi ouveffe, e clles prenderom

os que quilerom, e roubaroni o logar de muj gramde roubo, e tor-

naromfe com elle pêra a cidade : e per eíta guilà os capitaaens

que com elrei Dom Hemrrique vijnham, eítendiarnlfe pellos termos

da cidade a forreiar, fem torva que de nenhuum ouveffem, e tra-

giam gramdes roubos de mujtas e defvairadas coufas, e cortavom

vinhas, e olivaaes, e outras arvores, poemdo fogo a mujtas quin-

taans, que de todo emtom deftroirom; affi que os Caftellaãos dhuum

cabo, e as gentes delRei Dom Fernamdo do outro, era dobrado

fogo, que gaitava c deítrohia a terra. E por quanto das cafas que

eram mais acerca do muro, recebiam os da cidade dampno, tiram-

dolhe per vezes de demtro(i) aas beítas, hordenarom todos de lhe

poer o fogo, por fe nom efcomderem alli os emmijgos : os Caítel-

laaons quando iíto virom, começarom de roubar toda a cidade, e

depois que a teverom roubada, diíTerom que pois elles começarom

de lhe poer o fogo, que elles lha ajudariam a queimar de verdade

:

emtom lhe polerom o fogo em mujtas partes, e ardeo toda a rua

nova, e a freeguefia da Madanella, e de Som Giaão, e toda a ju-

daria, a melhor parte da cidade ; e deziam depois os Caítellaaons,

que fe os Portuguefes nom começarom primeiro de poer o fogo

da fua parte, que elles numea o poferom da fua. E tomarom pêra

levar por memoria aa hida(2), quamdo fe forom, huumas muj

fremofas portas da alfamdega deífa(3) cidade; e affi quiferom le-

var os cavallos darame, per que caae a augua na fonte dos cavai-

los, e forom primeiramente guardados, ante que fe perçebeífem de

os tomar.

CA-

(1) per vezes dentro T. (2) aimda T. (3) deita T.
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CAPITULO LXXVI II

Como Hamrrique Manuel pellejou com Pêro Exarmento,

e forom vemçidos os Portuguefes.

Jazemdo Lixboa deita guifa cercada, emtrou antre Doiro e Mi-

nho Pêro Rodrigues Exarmento, adeamtado em Galliza, e Jo-

ham Rodriguez de Bema, e outros fidallgos daquella terra, e chega-

rom ataa Barçellos ; e gentes de Portugal daquella comarca fe jun-

tarom pêra pelleiar com elles, affi como Dom Hamrrique Manuel,

tio delRei Dom Fernamdo, irmaão de Dona Coftamça, molher que

fora delRei Dom Pedro, e Joham Louremço Bubal cavalleiro, e Fer-

nam Gomçallvez de Meira, e Nuno Veegas o velho, e outros fidall-

gos, e o comçelho do Porto, e de Guimaraaens. Quamdo os Caf-

tellãos ifto fouberom, hordenarom de os atemder, e lamçarom huu-

ma groffa çellada de mujta gente em huum logar efcufo, de que os

Portuguefes nom fouberom parte; e começada a pelleia, levavom

os de Portugal a melhor de feus emmijgos. Em iílo fahiu Joham

Rodriguez de Bema da çellada hu jazia, e fez grande foom como

eram mujtos, e começou logo de fugir a cavallo huum efcudeiro

com a bamdeira Danrrique Manuel, e os feus começarom de braa-

dar comtra elle, dizemdo: «Vaife a bamdeira, vaife a bamdeira».

«Amigos, dilfe elle, nom curees da bamdeira, que he huum pouco

«de pano que fe vai, mas curaae do meu corpo que aqui efta, em

«que devees teer moor esforço que neella; porem pelleiemos toda

«via por veemçer, e nom curees da bandeira». Emtom pelleiarom

ataa que fe veemçerom, e forom de todo desbaratados. Nuno Gom-

çallvez, que tijnha o Caftello de Faria, quamdo vio hir os Portu-

guefes pêra efta pelleia, fahiu do logar com alguuns dos que tijnha,

cuidamdo de dar de fofpeita nos emmijgos, e que huuns dhuuma

parte e outros da outra que os colheffem na meetade; e os Caftel-

laaons
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laaons que tijnham ja vemçidos os primeiros, voltaram íbbrelle, e

foi vemçido e prefo. E foi aili morto Joham Lourenço Bubal, e

prefo Nuno Veegas, e Fernam Gomçallvez de Meira, e Anrrique

Manuel fugio pêra Ponte de Lima ; e forom prefos dhomeens dar-

mas e de pee ataa cento, e mais alguuns çidadaaons do Porto, an-

tre os quaaes foi prefo Domimgos Perez das Eiras, que era huum

dos homrrados do logar, e pagou per fi de remdiçom dez mil fram-

cos douro; e naquella fomana que foi folho, chegou huuma fua

naao de Framdes, que em frete e mercadarias trouve dez mil fram-

cos pêra feu dono: e afii ouverom os Caftellaaons mujtas remdi-

çooens doutros alguuns, que hi forom prefos.

CAPITULO LXXIX

Como Nuno Gonçallve\ de Faria foi morto, por que nom
quis dar o cajiello a Pêro Rodrigues Sarmento.

Oboom efcudeiro de Nuno Gomçallvez, que foi prefo neefta

pelleia que ouviftes, teemdo grani femtido do caftello de Fa-

ria, que leixara emcomendado a feu filho, cuidou aquelo que ra-

zoadamente era de prefumir; a faber, que aquelles que o tomarom

o levariam ante o logar, e damdolhe alguuns tormentos ou ameaça

delles, que o filho veemdoo, averia piedade delle, e feeria demo-

vido a lhe dar o caftello. E por que nom tijnha maneira como o

difto podelfe perceber, diffe a Pêro Rodriguez Sarmento que o

mandafle levar ao caftello, e que el diria a feu filho que neelle fi-

cara, que lho emtregaffe: Pêro Rodriguez foi defto muj ledo, e

mandou que o levafiem logo, e elle chegamdo ao pee do logar,

chamou por o filho, o qual veo aprelfa, e elle em vez de dizer que

deffe o caftello aaquelles que o levavom, diífe ao filho em efta guifa.

«Filho, bem fabes como eífe caftello me foi dado por elRei Dom
«Fernamdo meu fenhor, que o teveffe por elle, e lhe fiz por el me-

na-
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«nagem; e por minha delaventura eu fahi delle, cuidamdo de o

«fervir, e fom ora prefo em poder de feus emmijgos, os quaaes me

«trazem aquj pêra te mandar que lho emtregues: e por que eito

«he coufa que eu fazer nom devo, guardamdo minha lealldade, po-

«rem te mando fopena de minha beemçom, que o nom faças, nem

«ho dees a nenhuuma pellba, fe nom a elRei meu fenhor que mo

«deu, ca por te perceber difto, me fize aqui trazer; e por tormen-

tos nem morte que me vejas dar, nom ho emtregues a outrem,

«fe nom a elRei meu fenhor, ou a quem to el mandar emtregar

«per feu certo recado». Os que o prefo levavom, quamdo aquifto

ouvjrom, ficarom efpamtados de fuás razooens, e pregumtaromlhe

fe dezia aquello de jogo, ou fe o tijnha affi na voomtade; e el ref-

pomdeo, que pêra o perceber difto fe fezera alli trazer, e que affi

lho mandava fob pena da fua beemçom. Elles teemdoífe por efcar-

nidos, com queixume defto, em prefemça do filho o matarom em

eífa ora de cruees feridas, e nom cobrarom porem o caftello. E por

que aquella terra he muito poborada, nom podiam todos caber no

caftello, e colhiamlfe delles antre o muro e a barvacaã em choças

cubertas de colimo, que alli fezerom; e vemtamdo eftomçe huum

vemto foaão, tomou huum daquelles que eftavom fora, huum coll-

meiro açefo pofto em huuma lamça, e deitouho demtro em cima

das choças, e começarom darder. Os do caftello mujto anojados

por a morte de Nuno Gomçallvez, que lhe affi virom dar, nom te-

verom mentes no fogo que deitarom, eftando mujto efpamtados das

razooens que diífera ao filho (i). O fogo era gramde per aazo do

vemto, a que fe remédio nom pode poer, e arderom todallas cho-

ças com quamto nédias fija, e mujta gente em ellas: e o filho de

Nuno Gomçallvez manteve o caftello como lhe feu padre mandou,

e depois lhe deu elRei huum muj homrrado beneficio, por quamto

lhe prougue efcolher vida de clérigo.

CA-

(i) Nuno Gomçallvez ao filho T.
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CAPITULO LXXX

Das ra{Ooens que elRei Dom Hemrrique ouve com Diego

Lope\ Pacheco, fobre o cerco de Lixboa.

Seemdo Lixboa cercada, como ouviftes, dizem que elRei Dom
Hemrrique fe começou danojar, por que a tomar nom podia

em tam pequeno efpaço, como lhe alguuns diíferom, e como el

emtemdia que a tomaffe; dos quaaes efcprevem alguuns autores,

que foi o principal Diego Lopez Pacheco, e contam que queixam-

doffe elRei contreelle, lhe diffe per efta guifa: «Diego Lopez, vos

«me dilTeftes per vezes, que fe eu veheffe cercar efta cidade, que

«em breves dias a poderia filhar, ca em ella nom avia gente que a

«deffemder podeffe; e porto que fe deffemdeífe, que nom avia po-

«der de fe teer mujto tempo; e que tomada efta cidade, que todoo

«outro reino ligeiro me feria daver; e por ifto foomente me demo-

«vj de a vijnr cercar: e ora me parece fegumdo o começo que

«vejo, que nom fera affi ligeira de tomar, como vos dizees, pofto

«que cercada toda nom feja; ca nos nom lhe empeeçemos ataa

«qui, fe nom no que achamos defemparado fora da cerca, des i os

«que demtro fom, pareçeme que am voomtade de a bem deffem-

«der, e ella he forte de muros e torres, em tal maneira, que noffa

«eftada per efta guifa fera mujto mais tempo do que cuidava, no

«qual nom penffo que lhe mujto dampno políamos fazer». Diego

Lopez dizem que refpomdeo e diffe: «Senhor, eu vos comffelhei

«em efto o mais faãmente que eu puide, e aimda agora affi vollo

«conffelho. E maravilhome de vos anojardes por a nom cobrar em

«tam breves dias; ca vos bem veedes que os teemdes cercados

«come ovelhas em curral, des i fooes feguro que a elRei Dom Fer-

«namdo venha deçercar, nem vos dar batalha, ca nom he pêra

«ello, nem tem gentes com que o fazer poffa, e que as teveffe, nom

« he
42
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«he pêra a tanto (i); pois vos aífaz de mantijmentos que vos nom

«ha de minguar (2), e elles pelo contrairo que le gaitam cada dia,

«per força he (3) que lhes pes, que vos venham bejiar a maão, e

«vos dem a cidade ante que morrer de fame; afli que dhuuma

«guifa ou doutra, he per força de a cobrardes daqui a pouco tem-

«po, e cobrada Lixboa, teemdes cobrado todo o reino : e porem

«fobre efte logar devees primcipallmente trabalhar, doutra guifa

«dizervoshiam (4) que lhe veheftes poer medo, e que vos tornaftes

«cedo pêra cafa; e porem inverno e veraão devees continuar íb-

«brella, ca afli o fezerom os famofos guerreiros fobre os cercos dos

«logares que tomar quiriam, que a perfeveramça lhos deu nas

«maãos, ca doutra guifa nunca os cobrarom». EIRei Dom Hemr-

rique ouvjmdo eftas e outras razooens, que lhe Diego Lopez diífe,

pareçeolhe o comífelho bom, e determinou de affeffegar no cerco,

e hordenou de mandar poer quatro emgenhos, que tiraífem dem-

tro a pedra perdida, e por que as gentes eram mujtas demtro que

matariam tantas delias, que com eito e com a mingua dos mantij-

mentos, que era per força de a tomar cedo: e fem duvjda defta

guifa fora, fe Deos per outro modo mais apreífa nom dera m a

efta guerra; ca as gentes eram tantas demtro, affi da cidade

come do termo, que parecia multidom de mujto gaado em peque-

no curral, de guifa que fecavom da augua o chafariz delRei, que

he huuma muj gramde e muj fremofa fomte, abaftada de gramde

avondança daugua, que continuamente corre ; e ante fahiam fora,

quamdo vijam tempo aazado, a bufcar augua em outras fontes,

pofto que foífe com grande feu perijgo.

CA-
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ham de myngoar T. (3) cada dia per força, e T. (4) dyrvoshiam T.
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CAPITULO LXXXI

Que homem era Diego Lope\ Pacheco, e por que aa\o

fe foi pêra Cajlella.

Nom famdiamente, mas bem com razom pode demandar qual-

quer avifado, que per eíte livro leer, pois que Diego Lopez

Pacheco era Portuguez, e tam(i) privado delRei Dom Fernamdo,

como alguumas eítorias contam, que o demoveo hir pêra Caítella,

e fazer vijnr elRei Dom Hemrrique contra ho reino de que natural

era, e per cuja vijmda tanto mal e dampno ouve recebido. E nom

foomente a difcreta cuidaçom pode eito maginar, mas aimda pode

emquerer que homem era, e de que linhagem, e que homrra e ef-

tado tijnha, pois feu comffelho em tamanhos feitos affi era creudo,

e tanto obrava. E tocamdo mujto breve eftas coufas, feu linhagem

vem de Dom Fernam Geremias, que foi cafado com Dona Moor

Soarez, filha de Sueiro Vehegas. o que fez o moefteiro de Ferrei-

ra ; e de Dom Rui Perez (2) de Ferreira, que era bifneto de Dom
Geremias, e de Dona Tarejia Perez (3) de Cambar, naçeo o muj

boom cavalleiro Fernam Rodriguez Pacheco, que teve o caftello

de Çellorico, quamdo o comde (4) de Bollonha veo por regedor

defte reino (5), fegumdo contamos em feu logar, e foi o primeiro

que fe per efte apellido chamou. E Diego Lopez Pacheco, bifneto

de Fernam Rodriguez e de Dona Johana Vaafquez, filha de Dom
Vaafco Pereira, fua molher, naçeo Lopo Fernamdez Pacheco, que

foi ricomem e mujto homrrado no tempo delRei Dom AffoníTo o

quarto, e defte Lopo Fernamdez, e de Dona Maria de Villa lobos

fua

(1) e tam grani T. B. (2) Paez T. (3) Paez T. (4) o Ifante Dom
Affonfo, comde T. (b) deites reinos T.
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fua molher, naçeo efte Diego Lopez, de que aqui faz meençom (
a

)

.

Sua homrra e eftado foi gramde ( i), afii no tempo daquel Rei Dom
Affonffo, de cujo confelho el eftomçe era, como depois em cafa

dos outros Reis, em cuja merçee e terra viveo : e amdamdo el afíi

em Caftella, por aazo da morte de Dona Enes, fegumdo ja teem-

des ouvjdo, e vivemdo com elRei Dom Hemrrique, com que avia

gramde afeiçom, por aazo das guerras em que com el amdara, afíi

nas companhias de Framça, como na guerra Daragom com Caftel-

la; pofto que mujta merçee e homrra dei reçebeffe, tanto que el-

Rei Dom Pedro morreo, defejo da terra hu n acera, des i avemdo

gram feuza em elRei Dom Fernamdo, hordenou como fe veheffe

pere elle. E avemdo pouco mais de dous mefes que elRei Dom
Fernamdo reinava, chegou el a Samtarem, e fallamdo a elRei, foi

dei muj bem recebido, e fezlhe gramde gafalhado. A poucos dias

fallou Diego Lopez a elRei em feu feito, e propôs eftas razooens,

dizemdo: «Senhor, bem fabees a razom por que eu fui fora defte

«reino, no tempo delRei Dom AffoníTo, voffo avoo, feemdo vos

«emtom moço bem pequeno, e iffo meefmo ho afpero geito, que

«el-

(a) Parece haver confusão na maneira por que se refere uniforme-

mente efta genealogia em todos os ires Códices: segundo o Nobiliário do

Conde D. Pedro Plan. 297. da Ed. de 1640, e no Mscr. do R. Archivo

a foi. 164. col. 2.
a

, e vers. Fernão Rodrigues Pacheco foi cafado com

Dona Confiança Afonfo de Cambra, e teve delia João Fernandes Pacheco

de Ferreira, de quem foi filho Lopo Fernandes Pacheco, Rico Homem no

tempo d'ElRei D. Affonso IV. Efte Lopo Fernandes teve de sua primeira

mulher Dona Maria Gomes, filha de D. Gomes Lourenço Tareyra, a

Diogo Lopes Pacheco, de quem nefte Capitulo da Chronica se fa\ men-

ção; o qual Diogo Lopes foi casado com Dona Joanna Vasques, filha de

D. Vasco Pereira. Com o Nobiliário do Conde D. Pedro combina o Li-

vro Velho das Linhagens, na Família dos Carvoeiros, a foi. 11. do Ori-

ginal, e pag. 162. do Tom. I. das Provas da Hiítor. Genealog.

(1) muy grade T.
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«elRei Dom Pedro voffo padre contra mim teve, e (.orno me inan-

«dou tomar todos meus beens, fcm razom e fem por que, e aimda

«me mandava matar, fe poderá feer filhado; por a qual razom eu

«amdei efterrado ataa ora, fem oufar de vijnr a efte reino. E pois

«que a Deos prougue de o levar deite mundo, eu vos peço, fenhor,

«por merçee, que feiaees nembrado dos ferviços, que eu e meu pa-

«dre fezemos a elRei Dom Aííbnflb vollb avoo, e aos Reis que ante

«vos forom, e iííb meefmo dos boons e gramdes divedos, que na

«voífa merçee tijnham aquelles donde eu defçemdo: por que fabe-

«rees de certo, que elRei voffo padre ao tempo do feu finamento,

«por defemcarregar fua conçiencia, me perdohou todo ramcor e

«queixume que de mim avia, pofto que o eu merecido nom teveífe;

«e mandou que me emtregaíTem todos meus beens, afli comprida-

« mente como os eu damte avia: e aimda faberees mais per certa

«emformaçom daquelles que emtom prefemtes hi eram, e am ra-

«zom de o faber, que veemdo el como eu nom era culpado na-

«quello em que me el aa primeira mujto culpou, que fua voomta-

«de era, fe o Deos leixara viver, de fe fervir de mim, e me man-

«dar vijnr pêra fua terra, alçamdome a femtemça que comtra mim

«paffou, e me reftituir a toda minha boa fama e homrra; e pois

«que el efto tijnha em voomtade de fazer, fe o Deos tam cedo nom

«levara, eu vos peço por merçee, que vos o queiraaes poer affi em

«obra, por fazer a mim merçee, e defemcarregamento de fua

«alma». ElRei ouvjmdo ifto, e outras razoões que lhe íobre feu

feito largamente fallou, disse: «que bem avia emformaçom de

«todo, e que lhe prazia de o fazer». Entom lhe mandou emtregar

todos feus beens, omde quer que os avia, e o reíhtuio a toda fua

boa fama e homrra, o mais compridamente que feer podia, dam-

dolhe de todo fua firme carta; e fezeo ricomem, e de feu confelho,

fiamdo delle mujto, e mandamdoo a Caftella em meffagem, por

lhe recadar feus feitos, quamdo compria; e chamavaffe em feu di-

ta-
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tado, Dom Diego Lopez, ricomem, fenhor de Ferreira. Ora aqui

fom duas openiooens defvairadas, de que o Ieedor efcolha qual

lhe mais(i) prouguer: huuns dizem, que himdo el alíi per vezes

a Caftella por embaxador, que em vez darrecadar o que lhe emco-

mendavom, que contou a elRei Dom Hemrrique o gram defvairo,

em que elRei Dom Fernamdo era com os poboos, e alguuns outros

do reino, por aazo do cafamento que com Dona Lionor fezera; e

que com eftas e outras razooens, que lhe diffe, o demoveo, e con-

felhou a entrar no reino: mas deita non veemos proveito que fe

lhe feguiffe, ante nos parece fem razoado fumdamento. A outra

em que fe mais acordam, he efta : que el foi huum dos que mujto

contradiffe a elRei Dom Fernamdo, que nom cafaffe com Dona

Lionor; e por que ella era mujto feitofa, e tijnha mortal ódio

aaquelles que forom em eftorvo de tal cafamento, que el reçean-

doífe do que lhe avijnr depois podia, como homem fages e mujto

apreçebido, que emtom fe partio, e foi pêra Caftella com feus fi-

lhos, por viver com elRei Dom Hemrrique feguro, em cuja merçee

el ante amdava. Ora pois el vivia com elRei de Caftella, e era feu

privado, e lhe elRei Dom Fernamdo quebrantava as pazes que

prometidas tijnha, como ja compridamente ouviftes, de o elle con-

felhar que emtraífe no reino, pois tempo aazado tijnha e com fua

avamtagem: fe em eito faria bem, ou per comtrairo, julgeo voífa

difcriçom como vos prouguer.

CAPITULO LXXXII

Como forom feitas pa{es antre elRei Dom Hemrrique

e elRei Dom Fernamdo, e com que comdiçooens.

Dom Guido, cardeal de Bolonha, bifpo do Porto, e dellegado

da fee apoftolica, o qual o Papa mandara em Efpanha,

pêra poer paz antre eftes Reis ambos, fegumdo ante avemos con-

ta-

(i) mylhor e mais T.
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tado, partira de Cidade Rodriguo por vijnr fallar a elRci Dom
Hemrrique, e por quamto elle ja eflava fobre Lixboa, nom pode o

bifpo entrar per aquella comarca, que primeiro nom achafle elRei

de Portugal; e chegou a Samtarem huuma terça feira dia demtrui-

do, primeiro dia de março, nom avemdo mais de nove dias que

elRei Dom Hemrrique per alli paflara; e fallou com elRei Dom
Fernamdo, dizemdo: «como o Padre lamto, teemdo gram lemtido

«da guerra e difcordia, que o emmijgo da humanai linhagem a

«meude fe trabalhava de poer antre os Reis filhos da egreia, moor-

«mente antre aquelles acerca dos quaaes as barbaras naçooens

«dos infiees, por aazo de tal ódio e mal queremça, podeffem aver

«emtrada a deftroir a relegiom criflaã: que porem vigiamdo fo-

«brefto com gram cuidado, lhe comvijnha trabalhar de poer paz

«antre aquelles, em que o maligno fpirito femeava tal departimen-

«to. E pois elle e elRei Dom Hemrrique eram na Efpanha dous

«fiees defenffores da fe, que nom quifeffem tam a meude arder em

«guerra, por feguimento de nom juftas voomtades; mas hordenaf-

«fem antre fi bem queremça e paz, por amor da quel que a tam

«aficadamente emcomendara, ante que defle mundo partiffe; des

«i por feus reinos e gentes nom feerem gaitados, per efpargimento

«de famgue». E ditas eftas e outras amoeftaçooens, que fagef-

mente antelle propôs, refpomdeo elRei, que averia feu comffelho;

e avudo fobrefto acordo, por quamto tijnha perduda efperamça

das gentes que aviam de vijnr (1) de Ingraterra, por que fora

Vaafco Domimguez, fegumdo ouviftes, as quaaes avia bem cin-

quo (2) mefes que eram preítes, e per mingua de tempo nom vij-

nham, des i feu reino nom bem emcaminhado pêra aver de profe-

guir a guerra, outrogou por fua parte conífemtir na paz, como el

viífe que era razom, fem desfalleçimento de fua homrra. O cardeal

ouvijmdo aquefto, foi mujto ledo de fua reporta, e partio em outro

dia

(1) que avya daver T. (2) féis T.
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dia pêra Lixboa, e fallou a elRei Dom Hemrrique femelhamtes ra-

zooens, das que differa a elRei Dom Fernamdo, e achou em el

voomtade daver paz, feemdo acordados em certas comdiçooens,

que lhe pello meudo feze declarar. TornoulTe eítomçe o cardeal a

Santarém, e fallou a elRei Dom Fernamdo a reporta que em elRei

Dom Hemrrique achara: emtom hordenou elRei(i) por feus pro-

curadores Dom Aftbnfíb bilpo da Guarda, e Airas Gomez da Si) Iva

cavalleiro, os quaaes partirom pêra Lixboa com o cardeal; e de tal

guifa amdou trautamdo antre os Reis ambos, que prougue ao muj

alto Deos, amador e autor de paz, que aos dez e nove dias de

março, no caftello de Santarém, prefemte elRei Dom Fernamdo,

com acordo dos de feu confelho, forom trautadas pazes e aveem-

ças antrelle e elRei de Caftella, em efta feguimte maneira (2). «Pri-

«meiramente que antrelles, e feus filhos, e deçemdentes, foífe fem-

«pre boa, e verdadeira paz, fem nenhuuma maliçia em ella tocada,

«e per effa meefma guifa o foífe com elRei de Framça e feus fo-

«çeífores. E que elRei Dom Fernamdo, e todos feus herdeiros, fof-

«fem fempre em huuma liamça com os Reis de Framça e de Caf-

«tella, contra elRei de Ingraterra, e contra o duque Dalamcaftro,

«e fuás gentes. E que elRei Dom Fernamdo foífe theudo de o aju-

«dar per três anos com duas gallees armadas, porem aa cufta del-

«Rei de Caftella; e eito quamtas vezes elle armaífe féis gallees, ou

«mais, contra os Imgrefes; e paífados os ditos três anos, que fe

«aviam de começar no mes de mayo feguimte, que dhi em deamte

«elRei Dom Fernamdo nom foífe mais theudo de lhas fazer pref-

«tes». E quem efcpreve que efta ajuda avia de feer çimquo gallees

aa cufta delRei Dom Fernamdo, erra muj to em feu razoar, ca nom

foi pofta tal coufa em feus trautos. «E aconteçemdo que gentes

«Dhimgrefes veheífem aos portos dos reinos de Portugal, que el-

«Rei Dom Fernamdo, nem os feus lhe nom miniftraífem viamdas,

«nem

(1) elRei Dom Fernádo T. (2) em efta guyffa e maneyra T.
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«nem armas, nem lhe deliem favor, nem comffelho, mas que os

«lançaflem de feus reinos e terras, come feus capitaaes emmijgos,

«e quamdo o com feu poderio fazer nom podelTem, que eftomçe

«fofle requirido elRei de Caftella, a vijnr per pelfoa, ou mandar

«feu poder, pêra os deitar fora. Outroffi que do dia deita paz fir-

«mada, ataa trimta dias feguimtes, elRei Dom Fernamdo lamçaífe

«fora de feu reino das pelfoas que fe pêra elle veherom de Caftella,

«eftas aqui nomeadas, a faber: Dom Fernamdo de Caftro, Sueire

«Anes de Parada, Fernamdafonfo de Çamora, os filhos Dalvoro

«Rodriguez D aça, a faber, Fernam Rodriguez, e Alvoro Rodri-

«guez, e Lopo Rodriguez; Fernam Goterrez Tello, Diego Affonífo

«do Carvalhal. Diego Samchez de Torres, Pedrafonfo Girom, Jo-

«ham Affonffo de Beeça, Gomçallo Martins, e Alvoro Meendez de

«Cáceres, Garcia Perez do Campo, Garcia Mal feito, Gregório, e

«Fillipote Imgrefes, Paay de Meira, dayam de Córdova, Martim

«Garcia Daliazira, Martim Lopes de Cidade, Nuno Garcia feu ir-

«maão, Gomez de Foyos, Joham do Campo, Bernalldeanes feu ir-

«maão, Joham Fernamdez Dandeiro, Joháo Foçim, Fernam Perez,

«e Afonfo Gomez Churrichaãos». Eítas vijmte e oito peífoas, e

mais nom, nomeou elRei de Caftella que foliem lamçados(i) fora

de Portugal, fegurandoos per mar e per terra, ataa feerem poftos

em falvo; e fe o doutra guifa alguuns em feus livros efcprevem,

nom dees fe a tal efcriptura. «Foi mais outorgado, que elRei Dom
«Fernamdo perdoaífe ao Iffamte Dom Denis feu irmaão, e a Diego

«Lopez Pacheco, e a luaaes quer outros, que em graça e favo."

«delRei Dom Hemrriqut eram, toda fanha, e pena, e femtenças

«per quallquer modo comtia elles paífados, e lhe tornaífe feus

«beens e heramças; e iífo meefmo perdoaífe a todallas villas e lo-

« gares, que o por fenhor reçeberom. Trautarom mais eítas aveem-

«ças, que Dona Beatriz, irmaã delRei Dom Fernamdo, filha delRei

«Dom

(1) lançadas T. B.
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«Dom Pedro, e de Dona Enes de Caftro, cafaíTe com Dom Sam-

«cho Dalboquerque, irmaão delRei Dom Hemrrique, filho delRei

«Dom Aífonfo feu padre, e de Dona Lionor Nunez de Gozmam fa

«madres : e quem mais cafamentos em eftes trautos afíijna, erra

em feu eftoriar. Outros capítulos que defcprever nom curamos, fo-

rom devifados antre os Reis, os quaaes forom per elles jurados e

firmados, e per todollos fenhores, e fidallgos, e prellados, e per

vijmte cidades e villas, quaaes os Reis quiferom nomear: «E que

«quallquer delles, per que eftas pazes foífem quebramtadas, pagaífe

«trimta mil marcos douro, e mais que elle e todos feus cavalleiros

«caiffem em taaes penas afíi ecclefiafticas come feculares, que

«mayores nom podiam fer portas em efcriptura a vifta de letera-

«dos. E poferom e confemtirom, que quallquer que íoífe requerido

«pêra jurar e fazer as menageens, que fobrefto forom devifadas, e

«o fazer nom quifeífe, que perdeífe a merçee do Rei cujo vaffallo

«foffe, e que o deitaífe do reino come feu emmijgo capital». E por

que elRei Dom Hemrrique nom embargamdo as juras e mena-

geens, que elRei Dom Fernamdo e os feus por eftas pazes faziam,

aimda dovidava que lhas nom guardaria compridamente, como

amtrelles eram firmadas, e efto por o que lhe avehera com el nas

outras pazes Dalcoutim; pedio em arrefeens certas peífoas e loga-

res por três anos, a faber, Vifeu, e Miramda, Pinhel, e Almeida, e

Çellorico, e Linhares, e Segura; e as peífoas forom Joham Affonffo

Tello, irmaão da Rainha, e Dom Joham, comde de Viana, filho de

Dom Joham Aífonfo, comde Dourem, Nuno Freire, Rodrigalvarez,

filho do prior do Crato, o almirante Miçe Lamçarote: mas efte di-

zem que pedio por merçee a elRei Dom Hemrrique, que o pedale

em arrefeens com os outros, por ho gram queixume que elRei Dom
Fernamdo delle avia, da mingua que mosftrara na pelleia das gal-

lees de Caftella, fegumdo ante diffemos. Eftas e outras peífoas re-

quereo elRei de Caftella que lhe deífem, e mais féis filhos de çida-

daaons
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daaons de Lixboa, quaaes el demandou e eícolheo, e quatro do

Porto, e de Samtarem outros quatro, os quaaes levou comfigo;

como quer que Joham AfFoníTo Tello ficou em Portugal per feu

prazimento, e foi fora do comto das arrefeens; e forom poftas em

fielldade em maão do dellegado as ditas villas, e as peffoas emtre-

gues a elRei com certas comdiçooens, que dizer nom curamos, ante

que partiffe do cerco de Lixboa; no qual jouve trimta dias compri-

dos, e mais nom, comtados do dia que chegou, ataa que as pazes

forom apregoadas em Samtarem, quimta feira vijmte e quatro dias

de março.

CAPITULO LXXXIII

Como os Reis fallarom ambos no rio do Tejo, e firmaram

outra ve\ fuás aveemças.

Firmadas as pazes, como avees ouvijdo, foi hordenado que os

Reis fe viffem no rio do Tejo em batees, por fallarem alguu-

mas coufas, e firmarem outra vez fuás aveemças, fegundo ja per

elles eram outorgadas. Eftomçe partio elRei(i) de Lixboa com

toda fua oíte, caminho de Samtarem, porem que mujtos feus fe fo-

rom nas gallees, em que levarom mujtas alfayas do roubo da cida-

de, e as portas dalfamdega, que diffemos : e quamdo elRei Dom
Hemrrique chegou a Santarém, poufou em huuns paaços, que cha-

mam Vallada, em huum efpaçofo campo jumto com o rio, mea le-

goa do logar. E o cardeal fez fazer preftes três barcas pequenas,

duas em que foffem os Reis, com certos que comfigo aviam de le-

var, íem nenhuumas armas ; e outra em que el foffe, que avia de

feer fiel antrelles ; e os notairos pêra darem fe de todo o que fe alli

paíTaffe. E ante que elRei de Caftella veheffe, pêra emtrar na

barca em que avia dhir, teve comífelho fe fallaria primeiro a elRei

Dom Fernamdo, como fe viffem nos batees, ou fe atemderia que

lhe

(i) elRei Dom Anrrique T.



3o2 GHRONICA

lhe fallaffe elRei Dom Fernamdo primeiro : e os do comffelho dif-

ferom, que atemdeffe que lhe fallaffe elRei Dom Fernamdo primei-

ro, por que elle era mais homrrado Rei que elle, por feer elle Rei

de Caftella, e o outro de Portugal, de mais por eftar em fua terra

com feu poderio e ofte ; e que porem nom lhe fallaffe primeiro. El-

Rei Dom Hemrrique era mujto mefurado, e de boa comdiçom, e

preguntou aos do conffelho fe por el fallar primeiro a elRei de Por-

tugal, fe per hi perdia fua homrra, fe a tijnha; e elles differom que

a nom perdia, mas que o nom devia fazer, por o que dito era. El-

Rei refpondeo a efto, e diffe: «Pois que eu de minha homrra nom

«perco nada, nom faço força de lhe fallar primeiro por hufar de

«mefura». Eftomçe partio elRei dos paaços de Vallada, com muj-

tas gentes darmas comfigo, em guifa que gram parte do campo era

cheo, affi por defenfom e guarda delRei, como por veerem como

os Reis fallavom. Iffo meefmo partio elRei Dom Fernamdo dos

paaços de Samtarem, que fom no caftello, acompanhado de mujta

gente darmas, e veoffe aa ribeira hu chamam Alfamxe; e antre

aquelles que aviam dhir com elle no barco, avia de feer huum o

Iífamte Dom Joham feu irmaão, e o meeftre de Santiago, e Dom

Joham Affonffo, comde Dourem, e Airas Gomez da Sillva, e pou-

cos mais. E o cardeal, que tijnha carrego de bufcar aquelles que

aviam dhir com os Reis, que nom levaffem armas, achou que o

Iffamte Dom Joham levava huuma daga, e diffelhe que a nom le-

vasse, que bem fabia que tal era a hordenamça antre os Reis, e o

Iffamte leixouha eftomçe e nom a levou : e bufcou o cardeal os que

hiam com elRei de Caftella, e nom lhe achou arma nenhuuma. Em-

tom moverom os batees com os Reis, em dereito do cubello que

efta na augua em Alfamxe; e como forom jumtos, diffe elRei Dom

Hemrrique a elRei Dom Fernamdo. «Mantenhavos Deos, fenhor:

«mujto me praz de vos veer, por que efta foi huuma das coufas

«que eu mujto defegei, de vos veer como ora vejo» : e elRei Dom
Fer-
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Fernamdo refpomdeo a elRei de Caítella per femelhantes ra-

zooens, e bem meluradas. E o batel do cardeal eftava em meo

antre os batees dos Reis, prazemdolhe muito da boa aveemça que

vija antrelles : e jurados alli os trautos pellos Reis, os quaaes ja

teemdes ouvido, e falladas todallas coufas que lhe compriam, ef-

pediromffe huum do outro, e remarom os batees cada huum pêra

hu partira. E quamdo elRei Dom Fernamdo chegou a terra antre

os feus, diíle com geefto ledo comtra elles: «Quamto eu hanrricado

venho» : e efto dezia elle, por que a todollos que tijnham com el-

Rei Dom Hemrrique, chamavom hamrricados; e elle achara tan-

tas boas razooens e mefuras em elle, que quiria dar a emtemder

que tijnha da íua parte: e forom eftas viftas e falias que os Reis

lezerom aaquella ora, fete dias do mez dabril, da era em cima no-

meada de quatroçemtos e omze.

CAPITULO LXXXIV

Como ca/ou o comde Dom Sancho com Dona Beatri\, e

fe elRei Dom Hemrrique pardo pêra fen reino.

Isto afíi feito, e os Reis dacordo mujto, hordenarom de fazer

vodas aa Iffamte(i) Dona Beatriz, irmaã delRei Dom Fernam-

do, com Dom Samcho, irmaão delRei Dom Hemrrique, fegumdo

nos trautos era pofto ; e aos dous dias feguintes lhe forom feitas

gramdes feitas e juftas, e ella emtregue a feu marido; nas quaaes

juftou o dito comde Dom Samcho, com Martim AffomíTo de Mel-

loo, e emcomtrouho Martim AffoníTo, de guifa que deu com elle e

com o cavallo em terra. Outros emcontros affaz fe derom de gram-

des em ellas per boons cavalleiros, de que porem merçees a Deos,

nenhuum reçebeo cajom. Alli fe trautou emtom outro cafamento,

a faber, Dona Ifabel filha baftarda delRei Dom Fernamdo, que ou-

ve-

(i) a Ifanta T.
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vera ante que cafaffe, com o comde Dom ArfoníTo, filho delRei

Dom Hemrrique; feemdo ella eftomçe de hidade de oito anos, e

andava em nove, e el averia ataa dezoito. E forom efpofados per

pallavras de prefemte, em maãos do dito dellegado, e feita muj

gram fefta, qual comvijnha a taaes peffoas: mas efte recebimento

que o comde fez com ella, nom foi per feu grado delle, mas com

prema e conítramgimento que lhe elRei feu padre fez, mandamdo-

lhe todavia que a reçebeffe; fegumdo contou alguum em fegredo

ante que os efpofaffem, e diffe depois de praça, feemdo alomga-

dos de Samtarem. E levou elRei comfigo, quamdo partio de Por-

tugal pêra feu reino, eíla Dona Ifabel, e forom com ella homrra-

dos cavalleiros, que elRei mandou em fua companha. E chegou

elRei de Caftella a huuma fua cidade, que chamam Sam Domim-

gos da calçada, e avemdo ja huuns três meies que eítava alli, teve

feu comffelho com Dom Gomez Manrrique arçebifpo de Tolledo,

e com Dom Affonflb bifpo de Sallamanca, e com Pêro Fernamdez

de Vallafco, e Fernam Sanchez de Thoar, e com outros prelados

e cavalleiros, que nomear nom curamos, e diffe prefemte todos

:

«Que bem fabiam como aos vijmte e dous dias de março paffado,

«fora firmada paz e boom amorio antrelle e elRei de Portugal; e

«que antre as coufas juradas nos trautos da liamça, fora devifado

«huum capitólio, em que elRei Dom Fernamdo foffe teudo de lam-

«çar fora de leu fenhorio, depois da paz firmada ataa trimta dias,

«a Dom Fernamdo de Caítro, e outros Caftellaons e peffoas noraea-

«das; no qual termo o dito Dom Fernamdo, nem os outros nom

«fairom do reino de Portugal, ante efteverom no caftello Dourem

«outros muitos dias ; e aimda depois doutro termo de vijmte dias,

«que lhe forom dados por o bifpo de Coimbra da noffa parte, nom

«fe quiferom partir. E por quamto nos ditos trautos fe contem,

«que nom lançamdo elRei dom Fernamdo os fobreditos fora, ante

«dos trimta dias, que feu reino feia interdito e efcomungado, e

«caya
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«caya em pena de trimta mil marcos douro, e que perca as arre-

«feens das peííbas, e a cidade de Vifeu, com os outros fete caftel-

«los dados em arrefeens; e mais que deffe o filho de Gomez Lou-

«remço do Avellaar ante dos vijmte dias, fe nom que caifle em to-

« dálias penas fobreditas. E por quanto eu fei, que elRei Dom Fer-

«namdo feze todo feu poder por os lamçar fora no dito termo, e

«nom pode, por quamto fe elles alçarom no caftello Dourem com-

«tra fua voomtade, açalmandoffe quamto podiam (i) por fe defem-

«der alli, e o filho de Gomez Louremço lhe foi efcomdido; porem

«teemos e creemos, e he afli, que elle nom cahiu nas ditas penas,

«nem em alguuma delias. E pofto que em ellas cahiífe, diífe elRei,

«que el de fua voomtade, por fi e por todos feus foçeffores, lhas

«quitava todas, per juramento que fobrello fez, renumçiamdo todo

«dereito de que fe ajudar podeífe, rogamdolhe per fuás cartas ao

«cardeal, que aífolveífe el e feu reino dalguum cafo defcomunham

«ou interdito, fe em ello aviam caido, ficando em fua firmeza to-

« dálias coufas contheudas nos trautos» : e o cardeal aífi o fez. E

por que Gomez Lourenço do Avellaar nom quis dar feu filho pêra

eftar em arrefeens, fegumdo elRei Dom Fernamdo prometera a el-

Rei de Caftella fora dos trautos, nem quis jurar a paz come os ou-

tros, foi lançado fora do reino e avudo por emmijgo dos Reis am-

bos, como no trauto razoava. E deu elRei de Caftella lecemca,

ante que paífaífem os trimta dias, que ficaífem em ferviço delRei

Dom Fernamdo, Sueireannes de Parada, e Gomçallo Martinz, e

Alvoro Meemdez de Cáceres, e Nuno Garcia de Cidade, e Martim

Garcia Daliazira, e Gregório Lombardo, e Garcia Perez do Cam-

po : e de todo efto ouve elRei Dom Fernamdo efcripturas, per fua

guarda e feguramça.

CA-

(i) e alçaranffe quanto podeeram T.
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CAPITULO LXXXV

Como elRei de Navarra fallou com elRei Dom Hemr-

rique alguumas coufas, em que fe acordar

nom poderom.

17^ stamdo elRei Dom Hemrrique em aquella cidade, emviou di-

1 zer a elRei de Navarra, que lhe deffe as villas de Vitoria, e

do Gronho que eram fuás, fe nom que lhe faria guerra; e elRei de

Navarra diffe, que poinha efte feito em maão do cardeal de Bollo-

nha, que era eftomçe em Caftella: e pofto em feu juizo, hordena-

rom que as villas fe tornaífem a elRei Dom Hemrrique, e que o

Iffante Dom Karllos, filho primogénito delRei de Navarra, cafaífe

com a Iffamte Dona Lionor, filha delRei Dom Henrrique, que ou-

vera de feer molher delRei Dom Fernamdo, fegumdo nas pazes

Dalcoutim fora devifado antre os Reis: e violfe elRei de Caftella

com elRei de Navarra em huuma villa, que chamam Briones, e fi-

carom mujto amigos. E cometeulhe(i) elRei de Navarra, que el-

Rei de Imgraterra e o Primçipe de Gallez queriam feer feus ami-

gos, com tanto que fe partiífe da liga de França, e mais que deffe

ao Primçipe alguuma foma de dinheiros, em parte de pago da di-

veda que lhe devia elRei Dom Pedro feu irmaão, das gajas e folldo

de quamdo com el amdara na guerra, com outros fenhores que

pagara aa fa cufta; e que per efta guifa fe partira elRei e o Prim-

çipe das outras demandas de Caftella, e iífo meefmo o duque Dal-

lamcaftro, que era cafado com Dona Coftamça, filha delRei Dom
Pedro. ElRei Dom Hemrrique diffe a elRei de Navarra, que lhe

gradeçia fua boa voomtade, mas que per nenhuuma guifa nom fe

partiria da liga de Framça
;
pêro que fazemdoffe paz antre elRei

de Framça e elRei de Imgraterra, que el contemtaria o Primçipe

e

(i) e coratoulhe T. B.
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e o duque per foma dalguma comtia, de guifa que leixaffem a de-

manda, que queriam fazer por parte delHei Dom Pedro. E elRei

de Navarra diffe, que a paz de Framça e de Imgraterra eram(i)

aimda por trautar, e que avia nella mujtas duvjdas e debates, que

nom fabia fe poderia vijnr a fim. Emtom fe partio elRei Dom
Hemrrique pêra Andaluzia, e elRei de Navarra pêra feu reino, fem

mais acordo que fobre eito ouveffem. Ante fe trabalhou elRei Dom
Hemrrique darmar logo quimze gallees, em ajuda delRei de Fram-

ça comtra elRei de Imgraterra; e neefte ano lhas emviou, e Fer-

nam Sanchez de Thoar feu almirante com ellas, e mais as duas

que em ajuda avia daver de Portugal, fegumdo nos trautos era

pofto.

CAPITULO LXXXVI

Como elRei Dom Fernamdo fallou aos fidallgos que avia

demviar fora de feu reino, e como fe partirom

de Portugal

P.artido elRei Dom Hemrrique da villa de Santarém, como

diffemos, ficou elRei Dom Fernando 'obrigado de mandar a

certos dias fora de feu reino todollos fidallgos, que elRei de Caf-

tella nomeara nos trautos. E eftamdo em aquel logar, mandou

chamar o comde Dom Fernamdo de Caftro, e mujtos dos outros

que aviam dhir com elle; e diffe como nas pazes que antrelle e

elRei Dom Hemrrique forom firmadas, era pofto, que el e certos

fidallgos foffem lamçados fora do reino: «E aimda, diffe elRei,

«que vos teveífees teemçom de vos defemder no caftello Dourem,

«a que vos todos colheftes come defenífom, eito foi coufa feita nom

«com boom acordo, e que vos manteer nompodiees. Des i faziees a

«mim e meu reino cair em grandes penas, affi defcomunhom, come

«de certa comthia douro, por voffa partida feer tam tarde feita,

«pof-

(i) era T.
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«poíto que per meu grado nom foffe: em guifa que ante eu ouve

«deícprever a elRei Dom Hemrrique fobrello, e feemdo el certo

«que per meu comffemtimento nom era, teve neello aquel geito,

«que em tal cafo com razom devia teer. E aimda mais vos digo,

«que eu nom fui bem aviiado em tal feito, nem iffo meefmo os de

«meu comífelho, em cometer tal guerra qual fui começar: por que

«feu aa primeira bem cuidara como fe o duque Dallamcaftro cha-

«mava Rei de Caftella, e fua molher Rainha, differa a vos outros

«que vos forees todos pêra elle, e que el veheffe demandar o reino,

«fe lhe per dereito perteemcia: e em ifto fezera melhor fifo, que

«gaitar meus reinos e gente, como gaitei, e comprar omezio de

«que me nom veho proveito, mas mui gramde perda». A eftas e

outras razooens que lhe elRei disse, refpondeo o comde, e alguuns

dos outros, o que cada huum por fua homrra emtendia : em fim

das razooens veendo todos como fe mais nom podia fazer, outor-

garam de fe partir, e elRei diife que os mandaria homrradamente,

como compria a fuás honrras, e lhes faria mujtas merçees; e affi

o fez, ca mandou logo armar duas gallees e certas naaos, as quaees

preítes em Lixboa, fe forom todos meter em ellas; e mujtos dos

outros' que nomeados nom eram, partirom eítomçe em fua compa-

nha, femtijmdoo por mais feu proveito que ficar no reino, aos

quaaes chamavom perjurados, por que tijnham da parte delRei

Dom Pedro. Partidas as naaos e gallees com eftas gentes, chega-

rom a Gibaltar, que eítava emtom cercado delRei Mafomede de

Graada, que fora vaífallo delRei Dom Pedro; e a villa era delRei

de Bellamarim, e jaziam quatorze gallees fuás. E féis gallees del-

Rei de Graada eftavom emcalhadas em feco, com medo das de

Bellamarim, e ouverom conhecimento das naaos que eram de Por-

tugal, per alguumas pinaças que hiam deamte, e jumtaromífe to-

dos, e forom fobre as gallees de Bellamarim, e fezeramnas tanto

emcalhar em terra, que as defendiam os mouros de cima do muro.

Des
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Des i sairom, e poufarom no arreai com elRei de Graada, de que

reçeberom mujta homrra e gafalhado, e esteverom hi huuns quim-

ze dias. Depois partirom, e defembarcarom em Vallemça, cidade

Daragom, e tornaromíTe as naaos e gallees pêra Portugal, e trou-

verom comffigo Dom Martinho Caftellaão, que era bifpo do Al-

garve.

CAPITULO LXXXVII

Das /tordenaçooens que elRei Dom Fernamdo fe%, por re-

gimento e bem de feu reino; e que armas man-

dou que tevejjem ejlomçe.

Nom feguio elRei Dom Fernamdo, depois que teve eíta paz

firmada por fempre, o dito do profeta Ifayas naquel logar

homde difle, que fariam das efpadas fachos, e das lamças poda-

deiras, e que nom alçaria gente contra gente mais efpada, nem

hufariam de lidar : mas come quem novamente efpera daver guer-

ra gramde, logo como forom deípachadas eftas coufas que avees

ouvjdas, eftamdo el em na cidade Devora, mandou por todo leu

reino fazer novas apuraçooens de todollos moradores em elle, e

mudar as armas que dante tijnham per outra nova maneira, que

fe entom começou de coítumar. Primeiramente el mandou que ne-

nhuum fidallgo, que o ouveffe de fervir com certas lamças, nom
nlhaffe por feu nenhuum acomthiado dos vezinhos e moradores

do logar, por que tomando taaes homeens por feus, ficavom pou-

cas gentes do concelho pêra fervir; e elles eram theudos de fervir

com outros, que nom foíTem acomtiados. Item mandou poer em

efcripto quamtos mancebos aazados e de boons corpos ouveffe

em cada villa e logar, pofto que viveffem por solidada com outrem,

pêra taaes como eftes pellejarem pee terra, armados com as armas

dos acomtiados poufados. E fe alguuns acomthiados em armas e

cavallos eram perteencentes pêra pellejar, mas nom fe podiam

bem
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bem armar e emcavallgar fem gram damno de fua fazemda, a ef-

tes taaes mandava elRei dar ajuda, eítimando quamto avi(i) mef-

ter pêra perfazimento de fe bem armar e emcavallgar, com o que

el tijnha; e efta comthia mandava elRei lamçar per todollos mo-

radores das villas e logares, hu taaes aconthiados eram achados,

na qual pagavom vihuvas, e orfoons, e frades da terceira hordem,

e mancebos de folldada, e jornalleiros, e mancebas do mundo, e

mouros, e judeus, e beefteiros, e quaaes quer outras peffoas pre-

villigiadas, cada huum fegumdo merecia de pagar, fallvo clérigos,

e homeens e molheres fidalgos, e Genoefes, e outros eftamtes ef-

trangeiros. E per efta guifa, por mujto pouco que eftes pagavom,

erom os outros bem armados e emcavallgados, fem danamento

de fuás fazemdas. E aos que eram fidallgos, e nom tijnham per

hu aver boas armas e cavallos, a eftes fazia elRei merçee, per

homde as podeífem aver, e iífo meefmo aaquelles, que fem fua

culpa desfalleçerom das comthias que aviam. E dezia, que pois

que todollos que aviam beens em fua terra, era razom de ajudar

a defemder, que os tetores dos horfoons teveífem por elles armas

fegumdo os beens de cada huum, mas nom cavallos; e os filhos a

que ficavom beens de fuás madres, e eftavom em poder dos pa-

dres, nom os coftrangiam pêra nenhuuma coufa. E ordenou, que

como el mandaífe perceber fuás gentes pêra alguum mefter, fe lhe

aveheffe, que nenhuum nom fe partiííe daquel com que vivia por

fe hir pêra outrem, mas viveífe com el, e o ferviffe em aquella

guerra; ca defaguifado feeria manteello, e darlhe do feu no tempo

da paz, e defemparallo depois no tempo do mefter; affi que fe

foífe villaão o que tal coufa fezeffe, foífe açoutado, e mais viveífe

com feu amo, e o fidallgo tornaífe o que lhe dera aquel com que

vivia, e emtom fe foffe pêra quem quifeífe, e nom fe podeífe par-

tir ataa que o emtregaffe. As armas mandou elRei mudar a efta

gui;

(i) avya T. am B.
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guifa: do cambais (i) mandou que fezeífem jaque; c da loriga,

cota; e da capelina, barvuda com camalhom; e os que eram bem

armados, haviam de teer barvuda com feu camalho. e ertofa, e cota,

e jaque, e coxotes, e canelleiras Framçefes, e luvas, c eíloque, e

grave. Os homeens de pee de vijmte anos acima, avia de teer fum-

da, e lamça, e dous dardos, por feer efcufado do paaço, pois tragia

azcuma(2) ou lamça, de nom trager dardos. Outros homeens de

pee avia hi fumdeiros, que havia cada huum de teer duas fumdas

furtes, que chamavom de manguella, e outras duas fumdas de

maão. Das cavallgadas e do feu quimto, mandava elRei que to-

maíTem o dizimo, e mais huum dia de folldo de todollos que em

alguum meefter foffem, pêra pagua dos cavallos dos acomthiados,

que emmaqueçeffem (3) ou morreffem. Mujtas hordenaçoões ou-

tras hordenou elRei em efte anno, por defenfom e perçebimento de

feu reino, como fe logo ouveífe de emtrar em guerra ; de que nom

fazemos aqui meençom, por nom fazer longa efcriptura de feme-

lhantes coufas.

CAPITULO LXXXVIII

Como elRei Dom Fernamdo mandou cercar a cidade de

Lixboa.

Em ordenamdo elRei eftas coufas que avees ouvijdo, partio

Devora, e veofle a Lixboa, e começou de cuidar no mal e

dano, que o poboo da cidade avia recebido per duas vezes dos

Caftellaãos, e como efpiçiallmente ouverom gram perda os mora-

dores de fora da cerca, em gramdes e fremofas cafas, e mujtas al-

fayas, e outras riquezas que levar nom poderom comffigo, quam-

do elRei de Caftella veo fobre ella: e efto por que mujtas das mais

ricas gentes moravom todos fora, em huum gramde e efpaçofo ar-

ravalde que avia arredor da cidade, des a porta do ferro ataa porta

de

(1) canbaces T. (2) azeuna T. B. (3) emmamqueçeílem T.
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de Samta Catellina, e des a torre Dalfama ataa porta da Cruz. E
veemdo elRei como efta foo cidade era a melhor e mais poderofa

de fua terra, e que em ella prinçipallmente eftava a perda e de-

fenflòm de feu reino, des i como fora danificada dos emmijgos per

fogo, e outros malles que avia recebidos (i), de que el tijnha gram-

de femtido ; determinou em lua voomtade de a cercar toda arre-

dor, de boa e defemffavel cerca, de guifa que nenhuum Rei lhe

podeffe empeeçer, falvo com gramde multidom de gente, e fortes

artefiçios de guerra. E fallamdo efta coufa com alguuns de feu

comffelho, bem fe moftrava que prazia a poucos, achamdo tantas

còntradiçooens a fe nom poder fazer, por a obra feer gramde, des

i as gentes mujto mimguadas da guerra paífada, que mais parecia

coufa nom pêra fallar, que aaquel tempo em tal feito poer maão

:

e porem fe geerava na voomtade de todos, pofto que gram defeio

defto ouveífem, huuma tal comtradiçom, que nenhuum penífava

feer coufa pêra acabar, pofto que começada foífe, e quafi impoffí-

vel de feer: mas por que nom ha coufa por gramde e alta que

feia, que a voomtade do poderofo homem nom traga aa execu-

çom, fe em ello pofer booa femença, pareçeo a elRei Dom Fer-

namdo, que efto com a ajuda de Deos e feu boom emcaminha-

mento, era coufa pêra muj cedo vijnr a fim. E aos da cidade bem

lhe prazia de a cercarem, por o dano que recebido aviam ; nom

lhe pefamdo, mas maravilhavomífe, por que todallas novas coufas

parecem muj afperas e duras de fazer, ante do feu primeiro co-

meço. Emtom elRei feemdo prefemte, leixamdo todallas contray-

ras razooens que cada huum dizer podia, hordenou per hu ouveífe

de feer cercada, devifamdo o modo como foífe feita, e a maneira

que fe em todo ouveífe de teer; e mandou que ferviífem em ella

per corpos ou per dinheiro, pêra feer apreffa cercada, eftes feguim-

tes logares, a faber: da parte do mar, Almadaã, Sezimbra, Pal-

mella,

(i) recebido T.
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mella, e Setuval, Couna, e Benavemte, e Çamora correa, e todo

Ribatejo^ e da parte da terra, Sintra, Cafcaaes, e Torres Vedras,

e Alamquer, e a Arruda, e a Atouguia, e a Lourinhaã, Tilheiros, e

Mafra, Poboos, e Cornagua, e Aldeagallega ; affi os moradores dos

logares, come dos termos : e huuns ferviam per adua, e outros da-

vora certas fornadas de cal, a qual tragiam aa fua cufta aa cidade

em barcas. E deu elRei pêra ajuda de taaes defpefas, todollos re-

fidoos da cidade e feu termo. E foi logo acordado, que começaf-

fem de cercar primeiramente da porta de Martim Moniz vijmdo

pêra a porta de Samto Amdre, des i per Samto Agufunho e per

Sam Viçemte de fora, e affi pella ribeira ataa torre de Sam Pedro:

e a razom por que ouverom acordo de cercar primeiro daquella

parte, foi por que differom, que a gente daquella comarca era mais

pobre que a que morava da parte da rua nova, e que em quamto

hi avia avondo das coufas que pêra ello compriam, e as gentes no

começo ferviam com prazer e de boamente, que em tanto çercaf-

fem aquella parte; por que depois que foffe cercada, fe as gentes

fe emfadaífem, que os que moravam da parte da rua nova, que

eram gentes mujto mais ricas, trabalhariam mujto por fe cercar

toda, e nora lhe vijnr per mingua de cerca femelhamte perda da

que ja ouverom. E começarom de lavrar o muro delia, poífumeiro

dia de fetembro da era em cima efcripta de quatro çemtos e

omze anos, e deu elRei carrego pêra a mandar fazer a Gomez

Martins, corregedor na dita cidade. Acerca do logar omde lavra-

vom, avia praças de pam e de vinho, e doutros mantijmenlos, e alli

faziam audiência a todollos que amdavom fervimdo, que deman-

dados eram por quaaes quer coufas, por nom feerem torvados da

fervemtia. E per efta guifa, com a ajuda de Deos, foi de todo muj

cedo cercada, ca ella foi começada em quatro çemtos e omze, e

acaboufe em quatro çemtos e treze; affi que ainda nom durou três

anos em fe cercar. Do a quamtos femtidos e orelhas dhomeens

avor-
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avorreçeo aa primeira ouvjr que Lixboa avia de feer cercada, que

depois damdo a Deos mujtas graças, diziam que per aazo de feu

cerco, como era verdade, na feguimle guerra fe gaanhara todo Por-

tugal. Mujtos aa primeira malldiziam o Rei que tal obra mandava

fazer, que depois maravilhamdoffe como fora feita tam aginha, o

louvavom mujto, teemdolho(i) em gramde merçee. Muito (2) bem

feitor foi efte Rei Dom Fernamdo, afíi em repairar villas e caftel-

los, de que fe feguio gram bem ao reino, como em mandar cercar

outras de novo ; ca el como Lixboa foi cercada, mandou logo re-

payrar a Alcaçeva de Samtarem de boa e fremofa cerca, com que

foi muj deffenfavel, e afíi outros logares pello reino, que nom cu-

ramos de dizer.

CAPITULO LXXXIX

Como elRei Dom Fernamdo hordenou, que as terras de

feu reino foffem todas lavradas e aproveitadas.

Ainda que elRei viffe em efta fazom, que o reino tijnha muj-

tos aazos de feer mingoado de mantijmentos, e doutras cou-

fas neçeffarias, por o que dito avemos, pêro tam eftranho lhe pa-

reçeo fua mingua, em refpeito da avomdança que em el fohia da-

ver, que com aficado defeio começou de cuidar, como e per que

maneira tal mingua de mantijmentos podia feer recobrada, e mais

nom poder vijnr tal desfalecimento; e pofto que lhe tal coufa pa-

reçeíTe mujto comvinhavel, e de todo em todo determinafíe de a

poer em obra, pêro per que maneira efto poderia vijnr a boa fim,

emtemdeo que lhe compria tomar comffelho; e por que era coufa

que perteeçia a todo reino, fez chamar comdes, e prellados, e

meeftres, e outros fidallgos, e çidadaaons de fua terra. E feito huum

dia jumtamento de todos, pêra ouvijr por que eram chamados,

propôs huum por fua parte (3) dizemdo: «Que antre todallas obras

da

(1) temdolho todos T. (2) rauyto graão T. (3) proopos por fua

parte T.
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«da polliçia c regimento do mundo, nom fora achada nenhuuma

«arte melhor, nem mais proveitofa pêra mantijmento eii) vida

«dos homeens, que era a agricultura: e nom foomente. diffe elle,

«pêra os homeens, e animalias que o fenhor Deos creou pêra fer-

«viço delles, mas ainda pêra gaanhar algo e boa fama fem peca-

«do, efta he a mais fegura. Hora afíi he que elRei noífo fenhor,

«que aqui efta, comfijramdo como per todallas partes de leu reino

«ha gram falleçimento de trigo, e cevada, e outros mantijmentos.

«de que antre todallas terras do mundo, el fohia de feer mais abaf-

«tado; e eífe pouco mantijmento que hi ha, he pofto em tanta ca-

«reftia, que aquelles que am de manteer fazenda e eftado, nom po-

tedem cheguar a aver effas coufas, fem gram desbarato daquelo

«que am: e veemdo e efguardamdo que antre as razoões, e per

«que efte fallamento vem, a mais efpiçial he per mingoa das la-

<vras, que os homeens leixam e delemparom, lamçamdoífe a ou-

«tros mefteres, que nom fom tam proveitolbs ao bem comuum, per

«cujo aazo as terras que fom comvenhavees pêra dar frui tos, fom

«lamçadas em reffios bravos e montes maninhos; porem el com-

«íijramdo, que fecmdo a èfto pofto remédio, a terra tornaria a leu

«gramde avomdamento, como fohia, que he huuma das bemaven-

«turamças que o reino pode aver: propôs de vos chamar todos,

«pêra vos noteficar o que neefte feito emtemde de fazer, e com

«voífo boom acordo e comlfelho hordenar, como melhor e mais

«proveitofamente fe poífa dar a execuçom». Efto afli propofto, lou-

varom todos leu boom defejo; e depois de muitas razooens que

fobrello falladas forom. com feu confelho e acordo delles, horde-

nou elRei que fe fezeffe per efta guifa. Mandou que todollos que

teveífem herdades luas próprias, e emprazadas, ou per outro qual-

quer titullo. que foliem coftramgidos pêra as lavrar, e femear; e

fe o fenhor das herdades as nom podeífe lavrar, por feerem muj-

tas,

(i) mamtimento da T.
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tas, ou em defvairadas partes, que lavraffe per íi as que lhe mais

prougueffe, e as outras fezeffe lavrar per outrem, ou deffe a lavra-

dor por fua parte; de guifa que todallas herdades que eram pêra

dar pam, todas foffem femeadas de trigo, e cevada, e milho. E que

foffem coftramgidos cada huuns que teveíTem tantos bois, quam-

tos compriam pêra as herdades que tijnham, com as coufas que aa

lavoira perteeçem. E fe aquelles que ouveffem de teer eftes bois.

nom os podelTem aver fe nora por muj gramdes preços, mandava

que lhos fezeífem dar as juftiças por razoados preços, fegumdo o

eftado da terra ; e que foíTe afijnado tempo aguifado aos que ou-

veffem de lavrar, pêra começarem daproveitar as terras, fo certas

penas. E quamdo os donos das herdades as nom aproveitaffem, ou

deffem a aproveitar, que as juftiças as deffem por certa coufa a

quem as lavraílè por fua raçom; a qual feu dono nom ouveffe, mas

foffe defpefa em proveito comuum, homde effas herdades foffem. E
que todollos que eram ou foyam feer lavradores, e iffo meefmo os

filhos e netos dos lavradores, e quaaes quer outros que em villas e

cidades ou fora delias moraffem, hufamdo do oficio que nom foffe

tam proveitofo ao bem comuum, como era o oficio da lavra, que

taaes como eftes foffem coftramgidos pêra lavrar, falvo fe ouveffem

de feu vallor de quinhemtas livras, que feriam huumas çem dobras;

e fe nom teveffem herdades fuás, que lhe fezeífem dar das outras

pêra as aproveitarem, ou viveffe(i) por folldadas com os que ou-

veffem de lavrar, por folldada razoada. E por quamto pêra lavrar

a terra fom muito neçeffarios mancebos, que fervam affi em guarda

do gaado, come pêra as outras neçeffidades da lavoira, os quaaes

aver nom poderiam, por fe lamçarem mujtos a pedir, nom querem-

do fazer ferviço, fe nom bufcar aazo pêra viver ouçiofos fem affam;

des i, pois que a efmolla nom era divida, falvo aaquelles que o gaa-

nhar nom podem, nem per ferviço de feu corpo podem merecer

per

(i) vivelfem T.
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per que vivam; e fogumdo aimda dito dos famtos, mais jufta coufa

he caítigar o pedimte fem neçeffidade, que lhe dar èfmolla, que he

devuda a emvergonhados e pobres, que nora podem fazer íerviço;

porem mandou elRei, que quaaes quer homeens ou molheres que

andalfem alrrotamdo e pedimdo, e nom hulallem de meiter, que

taaes como eftes foliem viftos e catados pellas juftiças de cada huum

logar; e fe achaífem que erom de taaes corpos e hidades, que po-

diam fervir em alguum meiter ou obra de íerviço, poito que em al-

guumas partes do cocpo foifem mimguados, pêro com toda eifa

mimgua poderiam fazer alguum Íerviço, que foliem coftramgidos

pêra fervir naquellas obras que o podeffem fazer, por luas lblldadas

e mantijmenlos, fegumdo lhe foliem taxados, aííi no meiter da lavra,

como em outra qual quer coufa. Outro li mandava, que quaaes quer

que achaffem amdar vaadios, chamandoffe elcudeiros e moços del-

Rei, ou da Rainha, e dos Iffamtes, e de quaaes quer outros lenho-

res, e nom foifem notoriamente conhecidos por feus, ou moftraífem

çertidom como andavom por ferviço daquelles cujos fe chamavom,

que foffem loguo prelos e recadados pellas juftiças dos logares hu

andaffem, e coftramgidos pêra fervir na lavoira, ou em outra coufa.

Aimda mais mandava, que quaes quer que amdaíiem em avjto der-

mitaaens pedindo pella terra, fem trabalhamdo per luas maãos em

coufa per que viveífem, que lhes mandaflem e foffem coftramgidos

que hufaífem de mefter da lavoira, ou ferviífem os lavradores ; e fe

o eftes fazer nom quifefem, ou os pedintes a que mandado folie, e

iffo meefmo os que fe chamaffem delRei ou da Rainha, e o nom fof-

fem, que os açoutaífem por a primeira vez, e coftramgelfemnos toda

via que lavraffem ou ferviífem ; e fe o dhi em deamte fazer nom qui-

feffem, que os açoutaífem outra vez pubricamente com pregom(i),

e deitaflem fora do reino : dizemdo elRei, que nom quiria que ne-

nhuum em feu fenhorio foffe achado, que vivelle fem meiter ou

fer-

(1) pregóees T.
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ferviço. Aos fracos, e velhos, e doentes, que nenhuuma coufa po-

diam fazer, mandava que deffem alvaraaes, per que podeffem fegu-

ramente pedir; e qual quer que alvará nom tragia, avia a pena fo-

bre dita: afíi que quamtos na terra avia, e os que veheíTem de fora

do reino, todos aviam de feer labudos pellos vijmteneiros que ho-

meens eram, e que geito tijnham de viver, e dito logo aas juítiças, e

polfos todos em elcripto ; e qual quer peíToa por poderofa que forte,

que fe trabalhaffe de defemder alguuns dos que afíi fofiem cortram-

gidos, se forte fidallgo, que paguaíle quinhemtas livras, e forte de-

gradado do logar hu vivefle, e donde elRei estevefle, a féis legoas;

e fe fidallgo nom era, pagafle trezemtas, e mais outro tal degredo;

emcarregamdo mujto as juítiças, que logo efto dellèm aa execuçom.

Noslogares hu fe coftuma daver gaanhadinheiros(i), que fe efcufar

nom podem, mandava lcixar per numero certo os que fe fcufar nom

podeffem, e os outros coftramgiam pêra lervir: e em cada huuma

cidade, e villa, ou logar avj (2) daver dous homeens boons, que vif-

fem as herdades pêra dar pam, e as fezefíem aproveitar (3) per gra-

do ou coltramgimento, taxamdo antre o dono delia e o lavrador, o

que razoado forte de lhe dar; e quamdo o fenhor da herdade nom

quilefle comvijr em coufa que razoada forte, que a perdelle por fem-

pre, e a remda delia forte pêra o comuum homde jouvefie. Na cria-

çom e tragimento dos gaados mandava, que nenhuum nom trou-

vefle gaados feus nem alheos, falvo fe forte lavrador, ou mancebo

de lavrador que morafle com elle; e fe os outrem quifefie trazer,

aviafle de obrigar de lavrar' certa terra, doutra guifa perdia o gaado

pêra proveito comuum dos logares hu era filhado. Eftas e outras

coufas, por fe manteer efta hordenamça, mandava elRei afíi guar-

dar, que nenhuum era afll oufado paflar feu mandado
;
per cujo

aazo a terra começou de feer muj aproveitada, e creçer em avom-

damça de (4) mantijmentos. CA-

(1) guanhadeiros T. B. (2) avia T. (3) aproveytaar e dar paão T.

(4) e T.
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CAPITULO XC

Dus prwillegíos que clRei Dom Fernamdo deu aos que

comprqfletn ou fe\ejfem naaos.

V 7 eemdo o muj nobre Rei Dom Fernamdo, como nom foomente

y deita famta e proveitofa hordenaçom que affi fezera, fe fc-

guia gram proveito a el, e a todoo poboo do reino, mas aimda das

mercadarias mujtas que delle eram levadas, e tragidas outras, avia

gramdes e muj groíTas dizimas, e que o proveito que aviam dos

fretes os navios eítramgeiros, era melhor pêra os feus naturaaes,

des i muj to moor homrra da terra, avcmdo em ella mujtas naves,

as quaaes o Rei podia teer mais preftes, quamdo compriffem a feu

ferviço, que as das provemçias dei alomgadas; hordenou, pêra os

homeens haverem moor voomtade de as fazer de novo, ou com-

prar feitas, qual mais femtiíiem por feu proveito, que aquelles que

fezeffem naaos de cem tonees a cima, podeífem talhar e trager

pêra a cidade, de quaaes quer matas que delRei foffem, quamta

madeira e raaftos pêra ellas ouveíTem meíter, fem pagamdo ne-

nhuuma coufa por ella; e mais que nom deffem dizima de ferro,

nem de fullame, nem doutras coufas, que de fora do reino trou-

veffem pêra ellas : e quitava todo o dereito que avia daver, aos que

as compravom e vendiam feitas. Outrofíi dava aos fenhores dos

ditos navios, da primeira viagem que partiam de feu reino carre-

gados, todollos dereitos das mercadarias que levavom, affi de fal.

come de quaaes quer outras coufas, também de portagem, como de

fifa, come doutras empofiçoões, affi das mercadarias que feus do-

nos das naaos carregaífem, come dos outros mercadores. Dava

mais aos donos das naaos ameatade da dizima de todollos panos,

e de quaaes quer outras mercadarias, que da primeira viagem trou-

veífem de Framdes, ou doutros logares. affi das coufas que elles

car-
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carregaffem, come das que outros carregaffem em ellas. Aalem

deito mandava que nora teveffem cavallos, nem ferviffem per mar

nem per terra com comçelho nem fem elle, falvo com feu corpo; e

que nora paguaffem em íimtas, nem talhas, nem fifas que foffem

lamçadas pêra elle, nem pêra o comçelho, nem em outra nenhuu-

ma coufa, falvo nas obras dos muros omde foffem moradores, e

das herdades que hi teveffem, e doutras nenhuumas nom : e acon-

teçemdo que os navios aífi feitos ou comprados, pereçeffem da pri-

meira viagem, mandava que eftes privillegios duraffem aos que os

perdeffem três anos feguimtes, fazemdo ou comprando outros, e

aífi per quamtas vezes os fezeffem ou compraffem; e fe dous em

companhia faziam ou compravam alguma naao, ambos aviam ef-

tas meefmas graças.

CAPITULO XCI

Como elRei Dom Fernamdo hordenou companhia das

naaos, e da maneira que mandou que fe em ello tepeffe.

Trabalhamdosse mujtos de fazerem naaos, e outros de as com-

prarem, per aazo de taaes privillegios ; e veemdo elRei como

por efta coufa fua terra era melhor mantheuda e mais honrrada,

e os naturaaes delia mais ricos e abaítados, per aazo das mujtas

carregaçoóes que fe faziam; e queremdo prouveer com alguum re-

médio de cada vez feer mais acreçemtado o conto de taaes navios,

e os defvairados cajoões do mar nom deitarem em perdiçom aquel-

les que fuás naaos de tal guifa perdeffem : hordenou com comffe-

lho de huuma companhia de todas (i), pela qual fe remediaffe todo

comtrairo, per que feus donos nom caiffem em afpera pobreza, pu-

bricando a todos que foffe per efta guifa. Mandou que fe efcpre-

veffem per homeens idóneos e perteeçentes, todollos navios tilha-

dos que em feu reino ouveffe, des çimquoemta tonees pêra cima,

affi

(i) todos T.
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1

afli os que hi cmtom avia, como os outros que depois ouveffe ; e

eito em Lixboa, e no Porto, e nos outros logares omde os ouveffe.

E poílo afli em livros o dia e preço, por que forom comprados, ou

feitos de novo, e a vallia delles, e quando forom deitados a augua.

todo aquello que effes navios gaanhaffem, foffe de feus donos e dos

mareamtes, como fe fempre hufou ; e de todo quamto effes navios

percalçaffem de hidas e vijndas, affi de fretes come de quaaes quer

outras coufas, pagaffem pêra a borffa deffa companhia duas coroas

por cento; e que foffem duas borffas, huma em Lixboa, e outra

no Porto, e teerem carrego de teer eftas borffas aquelles a que el-

Rei dava carrego de taaes eftimaçoões e avalliamento, pêra do di-

nheiro delias fe comprarem outros navjos em logar daquelles que

fe perdeffem, e pêra outros quaaes quer emcarrcgos que comprif-

fem pêra prol de todos : e quamdo aconteçeffe que alguum ou al-

guuns navios pereçeffem, per tormenta ou per outro cajom, e efto

em portos, ou feguimdo luas viagecns, ou feemdo tomados per

emijgos, imdo ou vijmdo em auto de mercadaria, que efta perda

dos ditos navios que afli pereçeffem, fe repartifíe per todollos fe-

nhores dos outros navios, per efta guifa : veerffe a vallia de todol-

los navios que aaquel tempo hi ouveffe, e outro fi o vallor daquel

navio ou navios que fe perdeffem, ou foffem tomados, e comtarffe

todo quamto montaffe folldo por livra, aos milheiros ou cemtos,

que cada huum navio valleffe, e tanto pagar cada huum fenhor de

cada navio, quamdo na borffa nom ouveffe per que fe podeffe pa-

gar; e que aquello foffe viíto e extimado per aquelles homeens

boons que per el, ou pellos Reis que depôs el veeflem, foffem pof-

tos por executores deita hordenaçom. E mandou que nenhuum po-

deffe apellar nem agravar do alvidro e extimaçom que elles fezef-

fem, mas que loguo fezeffem execuçom nos beens daquelles, que

paguar nom quifeffem o que lhes montaffe, pêra o darem aas pef-

foas que perderom os navios, pêra fazerem ou comprarem outros.

E
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E fe per vemtujra alguuns navios per fortuna de tormenta, ou per

outro alguum cajom, leguimdo auto de mercadaria, abriífem ou pe-

joraflem chegamdo a logar, hu fe podeífem correger por meos o

terço daquello, que valleria depois que foife adubado, que o fenhor

do navio foíle theudo de o adubar aas fuás delpelas, e nom o que-

remdo affi fazer, que os outros fenhores dos navios nom foffem

teudos de lhe adubar, nem paguar outro. E aconteçemdo que foíle

em effe navio tamanho dano feito, que fe nom podeífe emendar,

fe nom por mais do que valleria, depois que adubado foífe, ou por

tanto; e aconteçemdo eíte cajom fem culpa dos mareamtes delle,

e fem outra maliçia, que emtom os fenhores cobraífem delle e dos

aparelhos aquello que podeífem aver aa boa fe, e fem maliçia ; e

emtom que fe vitfe o que aquel navio valia ao tempo que lhe acom-

teçeo aquel cajom, e foífe logo pagado a leu dono, pêra comprar

ou fazer outro, defcomtandolhe o que ouveífe do navio e aparelhos

que falvaífe; e os adubios, fe fe ouveífem de fazer, foliem viftos

per meeftres, que ouveífem dello conhecimento. E fe alguuns meef-

tres, ou senhores dos navios fretalfem pêra terra de emmijgos, fem

reçebemdo primeiro seguramça, e feemdo tomados per elles, ou

perecendo em taaes viageens(i), que feus donos dos outros navios

nom foffem theudos de lhos pagar. Mandava mais, que íe alguuns

meeftres, e lenhores de navios fezeífem alguuns dampnos, ou erros

a alguumas outras naves, ou em villas e logares, ou os culpalfem

em elles, e por tal razom lhe folie feita penhora e tomada em feu

navio, que os outros nom foffem theudos de lho pagar, nem quitar

de penhora, nem doutra nenhuuma coufa que lhe acomteçeífe, laivo

fe provaífe e fezeífe certo, que aquello de que o culpavom, fezera

fegumdo viagem de mercadaria, e em feu defemdimento, ou por

ferviço delRei, c prol de lua terra. E por que alguuns meeftres e

fenhores dos navios fo(2) efperamça que lhe aviam de feer paga-

dos

(i) loguares T. (2) sob T.
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dos, aimda que fe perdelfem, nom curariam de os fornecer damco-

ras, e caabres, e outros fullames, e iffo meefmo darmas, e gentes,

e doutras coufas que perteeçem pêra defenfom do mar, e dos em-

mijgos; mandava elRei, que os veedores e efcripvam chegaffem

aas naaos, e que fe efcrepveffem todollos aparelhos e gentes que

levava, pêra fe veer fe fe perdiam per mimgua das coufas, que lhe

eram compridoiras pêra feguirem fua viagem, e affi lhe feerem pa-

gadas ou nom. E quamdo fe perdiam tantas naaos, que os fenho-

res dos outros navios nom podiam logo todo pagar fcm leu desfa-

zimento, pagavom loguo ameatade, e por a outra lhe davom certo

tempo a que pagaffe todo. E acomteçemdo de elRei aver guerra

com Reis feus vizinhos, ou com outras gentes, e armando cada

huuns daquelles navios pêra fua defefa e ajuda, e pereçemdo delles

em taaes armadas, feemdo feitas por prol comunal, que foffem pa-

gadas dos beens comuues de feu fenhorio, e foffem primeiro paga-

das do leu tefouro, pêra feus donos fazerem logo outros, ou os com-

prarem : e quamdo os navios foffem com mercadarias, e ouveffem

alguuns percalços, affi demmijgos, come per outra qual quer guifa,

que taaes percalços foliem emtregues aos fenhores e mareantes dos

navios, que os affi gaanharem, e elles ouveffem feu dereito, como

era coftume; e do que acomteçeffe aos fenhores dos navios, ouvef-

fem elles ameatade, e a outra foffe pofta na borlfa pêra prol de to-

dos, ficamdo reguardado a elRei feu real dereito, que avia daver.

E mandou elRei, que as fuás naaos que eram doze, entraffem em

efta companhia, e que nom foffem de mayor comdiçom que os ou-

tros navios de feu fenhorio; mas que nos fretamentos, e maream-

tes, e nos aparelhos, e em todallas outras coufas, foffem jullgadas

come fe todas foffem de peflba dhuuma comdiçom ; e nom o que-

remdo elRei affi fazer, e himdo comtra ello, que a companhia nom

valleffe nada quamto aos navyos delRei, e a companhia dos outros

navios ficaffe firme pêra todo fempre. E outorgou, que todos aquel-

les

46



324 CHRONICA

les que tijnham navios, e emtralTem neefta companhia, e os que os

dalli adeamte ouveffem, e emtraUem em ella, que ouveffem todos

os privillegios e graças, que outrogadas tijnha aos que compraffem

navios, ou fezeflem de novo, como ja teemdes ouvjdo; e quitava

a chamçellaria aos que tiravam a carta de tal hordenamça. E man-

dou, que os executores deita hordenamça deífem mareamtes aos na-

vios, fegumdo lhe compriffe(i); e que o que foffe meeflre dhuum

navio, nom o podeffe leixar, falvo depois que foffe tal, que nom

foffe pêra fervir. E fez em Lixboa executores defta companhia, Lopo

Martijns, e Gonçallo Perez Canellas, e deulhes efcripvam que ef-

cpreveffe a recepta e defpeza, e todallas outras coufas que a eito

perteeçeffem ; e que teveffem a borffa em huuma arca de três cha-

ves, de que cada huum teveffe sua (2); e cada ano davom comta,

prefemte dous homeens boons fem fofpeita, de toda a recepta e

defpeza que faziam dos ditos dinheiros: e o efcprivam avia daver

tiijnta livras por anno, e os executores cada huum çimquoemta,

dos dinheiros da dita borffa. Mamdou elRei a todallas juftiças, que

trijgofamente deffem a execuçom toda coufa que per élles foffe

hordenada, poemdo muj gramdes pennas aos que o comtrairo fe-

zeffem; e afli fe coftumou dhi em deamte em ll-u reino.

CAPITULO XCII

Das aveemças que el%ei Dom Henvique e elRa Dom
Fernamdo feçerom contra e/Rei Daragom, e com

que comdiçoóes.

Cessamdo mais de fallar deito, e tornamdo ao feito dos Reis

vos ouviftes em feu logar, leemdo o capitólio da fugida del-

Rei Dom Hemrrique, quamdo a batalha de Najara foi perdida,

como elRei Dom Pedro e o Primçipe de Gallez trautarom fuás

amizades com elRei Daragom, por elRei Dom Hemrrique nom aver

aco-

(1) compriltem T. B. (2) a lua T.
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acoihimento em Ília terra; por a qual coufa lhe elRei Daragom em-

viou depois dizer, quamdo hordenava de tornar pêra Caftella, que

nom pallalle per leu reino, fis nora que era per íorça de lho embar-

gar; de que elRei Dom Hemrrique ricou muj mal contento, pêro

que paliou, legumdo comtamos; e des eftomçe ataa elte tempo

nom achamos aveemças de paz, que antrelles foliem lirmadas, ante

nos parece que efteverom lempre em delvairo. Por que em elte

ano de quatroçemtos e doze, o Iffamte de Mayorcas, lbbrinho del-

Rei Daragom filho de lua irmaá, que era emtom Rei de Neapol

por razom da Rainha Dona Johana com que calara, fazia guerra

a Aragom por aazo do reinado de Mayorcas,'' que lhe perteeçia per

morte delRei Dom James, que delle fora Rei, e privado delle per

efte Rei Dom Pedro Daragom, que de preíemte reinava. E elRei

Dom Hemrrique por queixume que avia delle, lábia que emtravom

os feus per alguumas partes Daragom, em' ajuda delRei de Neapol,

e nom lho eftranhava, dizemdo que"o faziam de lua voomtade, e

nom per leu mandado, em que parece ( i) que lhe]nom tijnha boom

deleio (2). Doutra parte elRei Dom Fernando de Portugal era muj

queixofo delRei Daragom, pollos danos e íem razoões que dei avia

recebidos ataa eftomçes, como quer que claramente outros nom

achemos eferiptos, laivo a tomada do ouro que lhe per ellé foi feita,

legumdo teemdes ouvjdo. E poremde citando elRei Dom Hamrri-

que em Sevilha, mandou Fernamdez (3) Deftobar a Portugal, pêra

firmar novas aveemças com elRei Dom Fernamdo, aalem daquel-

las que nas pazes que dilíemos eram comtheudas. e forom defta

guila: que os Reis ambos le ajudaífem comtra elRei Daragom. e

léus herdeiros, e ajudadores ; e que elRei de Caftella começaífe de

fazer guerra a elRei Daragom per mar e per terra, des o dia que

quatro gallees delRei de Portugal chegallem em ajuda delRei de

Caf-

(1) parecia T. (2) boa vomtade, nem bo"> desejo T. (3) Fernam

ernandez T. B.
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Caftella, e emtraífem pelo rio de Guadalquevir, ataa trimta dias

primeiros feguimtes, nom avemdo elRei Dom Hemrrique primeiro

feita paz ou tregoa com elRei Daragom ; e que nom alçaífe maão da

dita guerra, falvo fe lhe aveheffe tal neçeffidade, per que lhe folie

compridoiro leixar fromteiros comtra elTe reino : nas quaaes gallees

elRei Dom Fernamdo avia de mandar o feu capitam mayor do mar.

E fe ante que eftas quatro gallees chegaílem, el nom ouveffe feita

paz com elRei Daragom, que a nom podeíTe depois fazer, femcomf-

lemtimento delRei Dom Fernamdo ; nem elRei Dom Fernando, fem

feu comlfemtimento delle. E que em aquelle primeiro ano que elRei

de Caftella começaífe efta guerra, que elRei Dom Fernamdo o aju-

daífe com dez galleez bem armadas, aa fua cufta por três mefes pa-

gadas, des aquel dia que chegaílem ao rio de Sevilha; e duramdo a

guerra mais daquel primeiro ano, que elRei Dom Fernamdo o aju-

daíle com féis galees bem armadas, aa fua cufta por três mefes; e

paffados os três mefes, e avemdoas elRei de Caftella maismefter, que

dhi em deamte deífe de folldo a cada huuma gallee por mes, mil do-

bras cruzadas, pagamdoas no começo delle. E no tempo que elRei

de Portugal pagaífe as fuás gallees, que qual quer coufa que ellas ga-

nhaífem fem companhia doutras, foffe todo pêra elle ; e quando em

companhia doutras, repartido per todas iguallmente; e quando fof-

fem pagadas aa cufta delRei de Caftella, que quamto gaanhalfem fof-

fe delle. E fe elRei Dom Hemrrique nom quifeífe fazer guerra a elRei

Daragom fe nom per terra, e elRei Dom Fernamdo lha quifeífe fazer

per mar, que elRei de Caftella lhe fezeffe outra tal ajuda de galees

com femelhamtes comdiçoões. E armando elRei Daragom tam gram-

de frota, que as gallees de Caftella com as de Portugal nom oufaffem

de pelleiar com ella, que emtom cada huum dos Reis, que ouveffe de

ajudar o outro, armaífe tamanha frota, que com fua melhoria podeffe

pelleiar com ella. Eftas e outras comdiçoões, que nom curamos de di-

zer, forom poftas em eftas novas aveemças, que elRei Dom Hemrri-

que emviou cometer a elRei Dom Fernamdo. CA-
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CAPITULO XCIII

Do recado que elRei Dom Hemrrique etnviou a elRei

Dom Fernamdo, e como lhe prometeo ajuda de çim-

quo gallees.

Elrei Dom Hemrrique, fegumdo parece, nom embargamdo

eftas aveemças que dilfemos, mudou a voomtade de fazer

guerra a Aragom; e efto emtemdemos que foi por duas razoóes, a

huuma por gramde armada que efte ano hordenou de fazer em

ajuda delRei de Framça comtra os Ingrefes, a outra por que de-

terminou de mandar dizer a elRei Daragom, que lhe delTe fua fi-

lha a Iffamte Dona Lionor, com que ouvera de cafar elRei Dom
Fernamdo, pêra molher do Iffamte Dom Joham, feu primogénito

filho, que ja fora efpofada com elle, feemdo mais moços. E porem

emviou dizer a elRei Dom Fernamdo, que lhe rogava e pedia, que

em cafo que el ouveíTe feita paz ou tregoa com elRei Daragom.

ante que as fuás gallees chegaffem ao rio de Sevilha, que elle o

nom ouveíTe por mal, por que feu tallemte era fazer que elRei Da-

ragom lhe emmendaífe alguuns erros, fe os dei avia recebidos ; e

que emvialfe elle a el feus procuradores avomdofos, pêra fobrefto

poderem firmar o que compridoiro foífe, ca fua teençom era fazer

lbbrello tanto, como por feu feito próprio; e que o ajudaífe

comtra os Imgrefes com dez gallees, ou ao menos com féis. ElRei

Dom Fernamdo quamdo vio efte recado, refpomdeo aaquelles que

lho trouverom, e diffe: «Bem fabe elRei Dom Hemrrique, meu ir-

«maão e amigo, como elRei de Graada tem tomados navios, c

«averes, e gentes cativas de minha terra, por a qual razom eu ei

«com el guerra; e duramdo efta difeordia antre mim e elle, feeria

«gram perijgo a meu reino, emviar tam longe minhas gallees, e fi-

«car a cofia de minha terra defemparada: pêro por moftrar o boom

«de-
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«defeio e voomtade que lhe teemos, dizee que nos praz de o aju-

«dar com çinquo gallees armadas, por três mefes aa nolTa cuíta,

«ca as outras averemos meííer pêra deífenlíom de nolTa terra, e

«guerra dos mouros; nas quaaes o noííò capitam do mar hira, e

«fará todo o que o feu almiramte mandar, fegumdo nos manda re-

« querer. E quamto he ao que nos dizer emvia, que nos praza que

«daquello que avemos de dar aa Iffamte Dona Beatriz noíla irmaã

«de fua dote, paguemos o íblldo a eítas nolTas çimquo gallees, do

«tempo que lhe elle he theudo de paguar, a laber, doito mil e fe-

«teçemtas e çimquoemta dobras cruzadas, ou çimquoemta e duas

> mil e quinhentas livras da nofla moeda em preço delias, a íeis

divras por dobra, como ora vallem; dizee que nos praz por lua

«homrra de o fazermos affi, e que nos mande quitaçom deito».

PartiromlTe os meíTegeiros com eíta reporta, e elRei Dom Fernam-

do emviou logo a Caitella, pêra trautar os feitos Daragom, Gom-

çallo Vaafquez Dazevedo, e Louremçe Anes Fogaça, feus priva-

dos. E mandou fazer as çimquo gallees preíles, pêra hirem com a

armada das naaos e galees de Caftella, que era muj gramde, de

que era almiramte Fernam Samchez de Thoar; e paífarom em

ímgraterra aa ilha Doyoche, e fezerom gram dano per toda aquella

cofta. E a ajuda e armada deílas çimquo gallees, e das outras que

avees ouvjdo, fez elRei Dom Fernamdo a elRei de Caílella na

maneira que diííemos, e nora como alguuns autores ignoramtes

da verdade poferom em feus livros, dizemdo que eram dadas per

obrigaçom, a que elRei Dom Fernamdo ficara theudo nas pazes,

que forom feitas íbbre o cerco de Lixboa.

CA-
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CAPITULO XCIV

Como clRei Dom Hemrrique emviou pedir a elRei Daragom
fua filha, e como ca/ou com ho Iffamte Dom

Joham feu filho.

Asi como diílèmos em efte capitólio, era defaveemça antre el-

Rei Dom Hemrrique e elRei Daragom, per tal guifa, que

nom embargamdo que lhe elRei Dom Hemrrique emviaíTe reque-

rer per vezes que fotTe leu amigo, numea poderom aver delle boa

repofta aquelles que íbbrello alia emviou, mas tijnhalhe tomada a

villa de Molliana, e fazialhe cercar o caftello de Requeria: mas

com todo aquefto, elRei Dom Hemrrique lhe emviou dizer, que

bem fabia que eftamdo el em Aragom, quamdo Moffe Beltram e

os outros cavalleiros veherom em fua ajuda pêra emtrar em Caf-

tella. que forom certos trautos firmados amtrelles; antre os quaaes

fora pofto, que o Iffamte Dom Joham feu filho, cafaífe com a If-

famte Dona Lionor fua filha, e que a trouvera (1) em fua cafa per

tempo; e que depois que a batalha de Najara fora perdida, que to-

mara el fua filha, e differa que nom era fua voontade que fe fe-

zefíe aquel cafamento; e que pêro lho depois emviara per vezes

requerir, que nom quifera comffemtir em ello; e que ora nova-

mente lhe rogava, que lhe prougueffe de fe fazer. ElRei Daragom

refpomdeo a efto per mujtas razoões que o nom devia de fazer, e

ouve por ello mujtos debates e fanhas amtre os ambos(2): aaçima

acordou elRei Daragom de lhe dar fua filha, nom embargamdo

que aa Rainha fua molher, filha delRei de Çezilia, nom prazia que

fe fezeífe, e torvava em ello quamto podia. Em efto emviou elRei

Daragom a Almaçom, omde ho Iíiamte Dom Joham eftava, feus

embaxadores, e comeordarom com elle o cafamento feu e da If-

famte. e que elRei Daragom leixaffe os caftellos de Molliana, e de

Re-

trouveffe T. (2) amtre ambos T.
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Requeria, e todallas outras coufas que el demandava, e que elRei

Dom Hemrrique lhe deffe por as defpefas que el faria em mandar

lua filha a Caftella, e por alguuns lavores e coufas que mandara

fazer nos ditos caftellos, oiteenta mil framcos douro ; e defta guifa

ficarom os Reis mujto amigos, e poftos em paz e acordo. Os em-

baxadores tornados, ordenou elRei Daragom demviar a Iffamte

pêra fazer fuás vodas, fegumdo tijnham hordenado ; e no anno fe-

guimte de quatroçemtos e treze a emviou feu padre muj homrra-

damente aa cidade de Soria, homde elRei Dom Hemrrique com

todollos lenhores do reino forom prefemtes a feu cafamento. E

mais forom hi feitas as vodas de Dom Karllos, filho delRei de Na-

varra, com a Iffamte Dona Lionor, filha delRei Dom Hemrrique, a

que ouvera de feer molher delRei Dom Fernamdo de Portugal;

com a qual elRei deu ao dito Iffamte çem mil dobras em cafa-

mento, e forom eftas vodas feitas com muj gramdes feitas e alle-

grias, e durarom todo o mes de mayo.

CAPITULO XCV

Como o comde Dom Affonjjo, filho delRei Dom Hem-
rrique, fei fuás vodas com Dona Ifabel, filha del-

Rei Dom Fernamdo.

Onom onefto e forçofo poderio faz aas vezes, por comprir

voomtade, cafamento dalguumas peffoas, em que mujto

comdana fua conçiemçia, fazemdolhes outorgar a taaes coufa con-

trairá a feu defeio, quamdo huum no outro, reçebemdoo per tal

modo, livremente numea comíTemte ; alfi que quamto a Deos numea

som cafados, pofto que ambos lomgamente vivam: e defta guifa

aveo ao Comde Dom Affomffo, filho delRei Dom Hemrrique, com

Dona Ifabel, filha delRei Dom Fernamdo, a qual reçebeo ern Sam-

tarem, como ouviftes; porque no começo, e logo defpois, nom lhe

pra-
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prazemdo de taaes eípofoiros, fempre moltrou per geefto e palla-

vras que lua voomtade nom era comtemta; ca el pello caminho, e

depois em Caftella, numea lhe fallou, nem chamou efpofa, nem lhe

deu foomente huuma joya; e affi amdou ella em cala delRei, ataa

que comprio os anos para poder calar. Eftomçe difle elRei ao com-

de, que a reçebeffe pubricamente, e fezeífe luas vodas íegumdo lhe

compria, e el o comtradifle, e o nom quis fazer; e por efte aazo fe

recreçerom tam alperas palavras antre elRei e o comde feu filho,

que el reçeamdoffe de prilbm ou defomrra, fogio do Reino, e am-

dou em Framça, e em Avinhom, querelamdoíle a cl Hei de Fram-

ça, e ao Papa Gregório, como elRei feu padre o coítramgia que ca-

íaffe com aquella filha delRei de Portugal, com que voomtade num-

ea ouvera. ElRei veemdo o tallamte que leu filho em tal feito mof-

trava, mandoulhe tomar as rendas e terras que avia, e deu alguu-

mas delias ao duque feu irmaão: e iffo meefmo mandou tomar os

beens a alguuns dos que fe forom com elle fora do reino. A cora-

deffa veemdo todo eito, eftamdo elRei em Valhadolide, no mes de

fevereiro huum dia aa tarde, em huum logar que chamam o pa-

railb, prelemte a Rainha Dona Johana, e outros mujtos que dizer

nom curamos, reclamou os elpofoiros e cafamento que avia feito

com o comde, dizemdo que fe lhe a el nom prazia de calar com

ella, que tam pouco prazia a ella de calar com elle, e tomou dello

aífi eftormentos. ElRei avia deito gramde queixume, e depois que

ouve feitas eftas vodas que diffemos. mandou dizer a<> comde que

vehelíe todavia pêra receber fua efpofa, fe nom que o deferdaria

de todo, e leixaria em feu teftamento maldiçom ao Iffamte leu íi-

lho, fe numca(i) lhe perdoafle, nem lhe deffe coufa alguuma das

que lhe el avia tomadas. Eftomçe veo o comde a Burgos no mes

de novembro, omde elRei leu padre era, mais com receo e temor

delle, que com voomtade de cafar com ella : e foi aífi que o dia

que

(i) fem nuca fí.
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que os ouverom de receber no caftello daquella cidade, eitamdo el-

Rei e a Rainha prefemte, e o Iífamte leu filho, e outros mujtos fe-

nhores e fidallgos, o arcebispo de Samtiago, que os de receber

avia, pregumtou ao comde fe queria receber por fua molher Dona

Ifabel, que prefemte eítava; e o comde nom refpomdeo nada, ataa

que lhe elRei fanhudamente mandou que difeífe li, e el eflomçe,

com reçeo do padre, difie que li
;
pêro que o diífe de tal guifa, que

mujtos dos que hi eftavom, emtenderom bem neele, que de tal ca-

famento era pouco comtemte; porem forom fuás vodas feitas mu:

honrradamente, e iífo meefmo a Dom Pedro, filho do marques de

Vilhena, com Dona Johana, filha outro li delRei Dom Hemrrique'

Hora fabee fem duvjda nenhuuma, poíto que vos pareça coufa ef-

tranha, que como foi feraão, o comde fe foi pêra a comdelfa, por

reçeo que ouve delRei fe o doutra guifa fezera; e jazemdo ambos

em huuma cama, hufou el de todo o comtrairo que a comdeífa ra-

zoadamente devia defperar aaquel tempo, privamdo el eflomçe affi

feus femtidos, que nenhuum leixou hufar de feu oífiçio, qual com-

pria; ante lhe forom todos tam efcafos, que el nume a a abraçou,

nem beijou, nem fe chegou a ella pouco nem mujto, nem a tocou

com o pee(i), nem com maão(ií), nem lhe fallou tam foi huuma

falia naquella noite, nem pella manhaã, nem ella a el iífo meefmo,

nem numea lhe chamou comdeífa em jogo, nem em lifo, nem có-

rneo com ella a huuma meia ; mas vijnhafe cada dia ao feraão dor-

mir com ella, teemdo tal geito em todallas noites, como tevera na

noite primeira : e efta vida comtinuou com ella, de que elRei nom

fabia parte, em quamto eíteve em Burgos e em Pallemça, que fee-

riam ataa dous mefes. E depois que elRei partio daquel logar, o

comde nom curou mais delia, mas foiífe a outras partes, omde a

veer nom podeffe; e afli amdou, ataa que elRei feu padre morreo,

e foi delia quite per femtemça, como adiamte diremos.

CA-

(i) com pee B. (2) a maáo T.
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CAPITULO XCVI

Como a Iffamte Dona Beatri{ de Portugal efpofou com

Dom Fradariqiie, filho delRei de Cajiella, e com

que condiçoões.

Feitas alii citas vodas que diffemos, logo no ano leguimte de

quatroçemtos e quatorze, foi trautado outro calamento antre

elRei Dom Hemrrique, e elRei de Portugal ; a faber, que Dom Fra-

darique, duque de Benavente, rilho delRei Dom Hemrrique, e

dhuuma dona, que chamavom Dona Beatriz Ponçe, cafalTe com a

Itfamte Dona Beatriz, filha delRei Dom Fernamdo, e da Rainha

Dona Lionor. E firmado lbbrefto todo o que compria. hordenou

elRei Dom Fernamdo de fazer cortes, por le fazerem cites efpo-

1'oiros; e forom feitos na villa de Lcirea no mes de novembro,

feemdo prefemtes ho Iffamte Dom Joham, e Dom Joham, meeftre

da cavallaria da hordem Davis, ieus irmaãos, e comdes. e ricos

homeens, e prellados, e cavalleiros, e efeudeiros, e mujta outra

gente dos concelhos, todos chamados fpeçialmente pêra eftes efpo-

foiros da Iffamte, e pêra receberem por Rainha e fenhora dos rei-

nos de Portugal e do Algarve, c lhe fazerem por ello menagem. As

gentes affi jumtas, hordenou elRei que aos vimte e quatro dias do

dito mes fe fezeffem os recebimentos; e foi aífi de feito que Fer-

nam Perez Damdrade, come procurador delRei Dom Hemrrique

e de Dom Fradarique leu filho, reçebeo per palavras de prefemte,

como manda a samta(i) egreia, a dita Iffamte Dona Beatriz por

molher do dito Dom Fradarique, e ella reçebeo elle por leu marido

nas maãos deite feu procurador. Em outro dia todollos senhores,

e gentes que hi eram, a que eito compria de fazer, fezerom preito

e menagem nas maãos de Dom Frei Alvoro Gomçallvez. prior do

ef-

(i) a madre santa T.
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efpital, e Damrrique Manuel de Vilhena, fenhor de Cafcaaes, cura-

dores da dita Iffamte, e em maãos do dito Fernam Perez, que

morremdo o dito Rei, e nom leixamdo filho lidemo, que tomaffem

por Rainha a dita Iffamte, e por Rei o dito feu marido, avendo

com ella comprido aquel honeíto jumtamento que fe faz antre os

calados ; laivo fe elRei Dom Fernamdo morreffe, ficamdo a Rainha

Dona Lionor prenhe, e parindo filho barom : e morremdo elRei

Dom Fernamdo ante que elles foliem de tamanha hidade. que com-

prir podelfcm o natural divido, que a Rainha Dona Lionor regeffe

cm tanto o reino, ou quem elRei Dom Fernamdo hordenaffe em

leu teftamento : e que des o dia de Sam Joham Bautifta feguimte

lhe deffem cafa em Portugal; e qual quer dos Reis per que eito

falleçeffe de feer comprido, pagaffe ao outro dez mil marcos douro.

Feitos os efpoforios com eftas e outras comdiçoões, que leixamos

de dizer, emviou elRei Dom Fernamdo a Caftella Dom Pedro Te-

noiro, bilpo de Coimbra, e Airas Gomez da Sillva, do feu comffe-

Iho, e leu alferez moor; e chegarom a elRei Dom Hemrrique aa

cidade de Córdova, omde emtom eítava, e recomtados todollos

capitullos, que comtheudos eram nos trautos deites efpofoiros, elle

os jurou a comprir e manteer, aos dez e nove dias do mes de ja-

neiro de quatro çemtos e quimze anos; e mais que ouveffe def-

pemfaçom do Papa, por quamto eram paremtes no quarto graao;

c mais que elRei Dom Fernamdo ouveffe as remdas dos logares de

que fezera doaçam aa dita fua filha per bem de tal cafamento,

ataa que fezeffe fuás vodas, e foffe emtregue a feu marido.

CA-
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CAPITULO XCVI1

Das aveemças que clRei Dom Fernamdo fe\ com o

duque Danjo. pêra fa\er guerra a Aragom.

Nos nnm achamos que Gomçallo Yaafquez Dazevedo, nem

Louremçe Anes Fogaça, que forom emviados a Caítclla

pêra trautar os feitos Daragom, como ouviítes, trautaffem fobrello

nenhuuma coufa de que elRei Dom Fernamdo foffe comtento, ante

nos parece que foi per comtrairo
;
por que tanto que eftes efpofoi-

ros e aveemças, que diífemos, forom ordenadas, teendo elRei gram

femtimento do ouro que lhe tomara elRei Daragom, e a nom boa

maneira que tevera em aquel feito, mujto comtraira do quel cui-

dava, e pêra aver de todo ememda, trautou amizade com Dom

Luis, duque Danjo, filho delRei de Framça, que foífem ambos

dhuum acordo em fazer guerra a elRei Daragom. E foi afli qúe

emviou o duque a el léus embaxadores, a faber, Ruberte de

Noyers, bacharel em leis, e Yvo de Gemai, de feu comfelho; os

quaaees chegarom a Temtugal no mes dabril, omde eftomçe elRei

eftava: e comcordadas fuás aveemças em mujtas coufas. ficamdo

porem certos pomtos por determinar, os quaaes compria de o du-

que primeiramente faber; hordenou elRei de emviar feus embaxa-

dores a Framça com os meffegeiros do Duque, e forom ala Lou-

remçe Annes Fogaça, feu chamçeller moor, e Joham(i) Gomçal-

vez, feu fecretario, e do feu comfelho. E em huuns paaços delRei

de França açerqua de Paris, no mes de junho feguimte, firmarom

luas liamças em efta guifa. «Que o duque fezeífe guerra comtra

«elRei Daragom, afli per mar como per terra; e que a guerra per

«terra fe fezeífe aa defpefa do duque, e na guerra que fe fezeífe

«per mar, elRei Dom Fernamdo pofeífe a terça parte das furtes (2),

«com

(1) e Nuno T. (2) fuítas B.
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«com tamto que nom paffaffe comto de quimze gallees; e fegumdo

«a delpefa que cada huum fezeffe, ouveffe proveito dos beens mo-

«vijs e de raiz, que tomados foffem ao reino Daragom, refervamdo

«porem feu dereito aos capitaaens, fegumdo feu coftume de guerra.

«E que todallas cidades, caftellos, e fortellezas que foffem tomadas

«no reino de Mayorga, e nas ilhas de Menorca, e de Eviça, e no

«comdado de Roçelhom, e terras darredor, foffem emtregues ao

«dito duque. E que fe elRei de Caftella quifeffe feer em efta liga,

«fazemdo guerra ao reino Daragom affi per mar come per terra,

«fegumdo ja tijnha outorgado ao duque, que as fortellezas que fe

«tomaífem em Murça, e em terra de Mollina, em que elRei de

«Caftella dizia que tijnha dereito, que iffo meefmo lhe foffem em-

pregues. E que de quaaes quer outros logares que foffem toma-

«dos, afora eftes que ditos fom, que elRei Dom Fernamdo folfe

«primeiro emtregue fem nenhuma cufta de duzemtas e cim-

«quoemta mil dobras, em que dizia que lhe elRei Daragom era

«obrigado; e depois que el foífe pagado, que todollos outros loga-

«res foffem partidos amtrelles, fegundo a defpefa que cada huum

«fezeffe». E eftes e outros capitullos, que dizer nom curamos, fo-

rom poftos naquellas aveemças, que elRei Dom Fernamdo trautou

com o duque : mas fe efta guerra ouve algum começo, ou que fe

fez fobrefte negocio, nos per livros, nem efcripturas, nenhuuma

coufa podemos achar que mais pofeffemos em efcripto; mas po-

rem emtemdemos que nom(i).

CA-

(i) que nam fez myngoa. T.
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CAPITULO XCVIII

Das manhas, c comdiçoóes do Iffamte Dom Joham

de Portugal.

Cessamuo dos feitos delRei Dom Fernamdo com elRei Dom
Hemrrique, e iffo meefmo com elRei Daragom, pois coula

nenhuuma mais achar não podemos, que deftoriar neçelíaria leja

;

comvem que digamos doutras coulas perteemcemtes a noííò falla-

mento, íegumdo aquello que prometido teemos, no reinado delRei

Dom Pedro, omde diffemos que fallariamos dos IfFamtes Dom Jo-

ham, e Dom Denis, quamdo comveheífe razoar de feus feitos: mas

por abreviar, leixamdo de todo o Iffamte Dom Denis, que ja he

em Caftella. digamos qual foi o aazo por que fe o Iffamte Dom
Joham depois partio de Portugal, e fe foi pêra la ; e amte que difto

façamos meemçom. nora fe agravem voffas orelhas douvir em bre-

-\ e recomtamento alguum pouco de feus geitos e manhas, fe quer

por homrra de íua peífoa. Efle Iffamte Dom Joham era mujto igual

homem em corpo e em geefto, bem comporto em parecer e fei-

çoões, e comprido de mujtas boas manhas, muito mefurado, e

paaçaão, agafalhador de mujtos fidallgos do reino e eítramgeiros, e

mujto graado e preftador a qual quer que em elle cataíle cobro

damdolhes cavallos, e mullas, e armas, e vertidos, e dinheiros, e'

aves, e alaãos, e quaaes quer outras coufas que em feu poder fofle

de dar. Foi mujto amjgo de feu irmaão Dom Joham, meeftre Davis,

de guifa que como elRei Dom Pedro hordenara, que fempre acom-

panhaífem ambos quando eram na corte, affi numea eram parti-

dos de monte, e de caça, e comer e dormir, e das outras comver-

façoões hufadas daquelles que fe bem amam : em tanto que feemdo

el muj doemte huuma vez em Évora, dhuum gramde açidemte que

lhe dera, teemdo el carrego com o meeftre feu irmaão de manteer a

ta-
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tavolla, em huumas gramdes juftas que elRei Dom Fernamdo fa-

zia, a huuma fefta que hordenou do(i) comde de Viana, filho do

comde velho, em huum arroido que le levamtou em ellas, amtre

Vaafco Porcalho, comendador moor Davis, e Fernamdalvarez de

Queiroos, que era da parte dos comdes, nom podia Ailbnlfo Go-

mez da Sillva, e outros íidallgos, tecr o Ifíamte que le nom levan-

taífe da cama, por hir ajudar Teu irmaão o meeltre, quando lhe

differom, que amdava em cima dhuum cavallo, com huum traçom

de paao na maão, por defviar de cajom o Vaafco Porcalho, que

nom reçebelfe dano dos outros: o qual arroido prougue a Deos

que foi amanffado, fem perda de nenhuum delles. Elle foi homem

de toda a Efpanha, que melhor e mais aporto deíemvolvia huum

cavallo; de guifa que luas (2) manhas maas, nem braveza lhe pref-

tar podia, que o nom amanífaífe: gramde jultador e torneador, e

lamçava mujto atavolado. Era mujto hufado de faltar, e correr, e

remeífar a cavallo e a pee, fofredor de gramdes trabalhos a monte,

e a caça, e femelhamtes defemfadamentos; ca el per dias e noites

numca perdia afam, levamtamdoífe duas e três horas ante manhaã,

aprazamdo de noite per imvernos e calmas, des i cavalgar, e cor-

rer fragas e montes efpeífos, e faltar regatos e córregos de gram-

des cajoóes, caimdo em elles, e os cavallos fobrelle : em tamto era

queremçofo de montes, que numca receava porco, nem huílb, com

que fe emcomtraífe a pee, nem a cavallo: e de mujtos perijgos em

femelhamtes feitos o quife Deos guardar, que comtados per meudo

feriam afaz faborofos douvir; mas reçeamdo de vos fazer faftio,

nom oufaremos de comtar mais dhuum ou dous de taaes aquee-

cimentos.

CA-

(t) o T. (2) dizia que fuás T.
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CAPITULO XCIX

Do que aveo ao Iffamte Dom Joham com huum huffo,

e com huum porco, amdamdo ao monte.

Elrei Dom Fernamdo era muj queremçolb de caça e monte.

homde quer que lábia que os avia boens, rilhamdo em ello

gramde prazer e defemfadamento ; e por que o çertificarom que em

terra da Beira, e per riba de Coa, avia boons montes dhufíòs e por-

cos em gramde avomdamça, fezffe preftes com toda fua caía, e da

Rainha, e mujtos monteiros com fabujos e alaãos, e levou caminho

daquella comarca. E fazemdoem elles gramde matamça, acomteçeo

huum dia que o Iffamte le emcomtrou com huum muj gramde huf-

fo, e jumtouffe tamto a elle pollo ferir amamtenente(i), que o huffo

firmou bem léus pees, e levamtou os braços por o arrevatar da

fella; e o Itfante quamdo eito vio, empicotoufle tamto fobre a fella,

que foi de todo lbbre o arçom deamteiro, e o huflb temdemdo as

pomtas das maãos pollo filhar, alcamçou o arçom derradeiro da

fella tavarenha, legumdo eítomçes hufavom, e arrameou o arçom

com huuma gramde aljava da araca do cavallo; e o Iffamte por todo

ifto nom o leixou, e afli fem arçom e com o cavallo ferido, voltou

fobrelle pollo remelfar, e numea fe delle quitou, ataa que fobreve-

herom outros, e lho ajudarom a filhar nas azeumas (2). Outra vez

lhe aqueeçeo, que aprazou huum porco muj gramde, o qual achou

com gram trabalho, fazemdoo amdar lomga terra amtre dia e noite,

de que ficou muj canffado; e depois que o ouve cercado, mandou

huum (i) leu page, que lhe levava a azeuma, que folie apreffa cha-

mar os de cavallo, e os monteiros, e toda a vozaria, e que lhe trou-

veffem dous alaãos; os quaaes amava tanto, que os lamçava de

noite comligo na cama. e el em meo delles: huum' avia nome

bra-

(1) a mão tenente T. (2) azeunas T. (3) a huú T.
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branori i
),

que lhe dera leu irmaão o meeftre Da vis, outro chama-

vom rabez (2), que lhe emviara Fernam Perez Damdrade, tio de

Rui Freire de Galiza. Quamdo a companha foi toda junta, fezeffe

mujto tarde, por que vijnham de lomge; e depois que o Iffamte

partio as armadas, ficou el em huuma delias, e mandou poer os

caães a achar, e poftos nom acharom nada, por que o porco fe le-

vamtara em tamto, e nom eftava em aquel logar; e durou iflo

tam (3) grande efpaço, que o Iffamte emfadado de quebramto, nom

fe pode fofrer que nom dormiffe. O page leu que tijnha os alaãos,

lemelhavelmente forçamdoo o fono, teve lhe companha e adorme-

çeo : e ante que adormeçeffe, por quamto nom íemtia vozes de

monteiros, nem ladridos de caaens no monte, cuidou de dormir de

leu vagar, e atou as treellas dos alaãos huuma na perna, e outra

darredor de li pella çimtura. Em efte córneos fobreveo o gram

porco feguro, e defacompanhado de labujos e dalaãos, exudra-

do (4) por a gram calma que fazia, e veo naçer per a bicada de

huum monte, jumto com a armada hu jazia o Iffamte e feu page

dormijndo. Hora devees de faber, que aquel boom alaão de bra-

vor, comprido dardimento e de boomdades, fegumdo fua natu-

reza, era afíi acoftumado, que fem treella, aguardava com o roftro

na eftribeira, quamto o cavallo podeífe amdar; e porco, nem huffo,

nem outra animalia com que fe emcomtraíTe, nom avia de travar

em ella, a menos de lho mandarem fazer. E quamdo o porco afli

naçeo, o outro alaão rabez deu huuma arramcada, e o bravor te-

veffe quedo ; e quamdo rabez vio que fe o porco faya, e que o nom

defatreellavom, fez huuma gramde arramcada per huum mefto

mato, levamdo após fi o page, e o outro alaão. Ao lbom difto acor-

dou o Ilfamte, e quamdo vio o moço e os alaãos hir defta guifa, e

o porco que fe poinha em laivo, ouve tam gram lanha, que mayor

feer nom podia, e foiffe rijo com huum cuitello de caça fora da

bai-

(1) bravor T. B. (2) bravez T. (3) em tão T. (4) enxudraado T.
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bainha, e cortou as trcellas que hiam atadas no page: os alaãos

com as treellas cortas, forom filhar o porco em hiuim elpeffo ar-

voredo, e chegando o Iffamte a elle, o porco fe queria efpedir dos

allaãos, que eram empeçados (1) em huumas curtas carvalheiras,

e em faimdoíTe o porco, nom queremdo aguardar de jufta, o If-

famte o remelfou; e emtom foi feita a mais fremofa azcumada de

feu braço, que ataa li fora vifta nem ouvjda amtre monteiros, por

que as cuitellas da azcuma emtrarom pellos polpoões da coxa, e

cortarom os oflbs e as jumtas, e fahirom as cuitellas com toda a

afta, pello conto da azcuma da outra parte da calluga da efpada.

E mujtas outras boas amdamças, e delias comtrairas, lhe aqueeçe-

rom em feus montes, que feeriam lomgas de comtar, de que nom

curamos fazer meençom. E affi como era gramde monteiro, deffa

guila era caçador de todas (2) maneiras daves, affi daçores, come

falcoões, e gaviaães, galgos de lebres e rapofas, e podemgos de

moftra (3) ; e el meefmo trabalhava com elles a lhes tirar, em tanto

que todos aviam por mujto o trabalho e affam, que em femelham-

tes feitos levava.

CAPITULO C

Como fe o Iffamte Dom Joham namorou de Dona Maria,

irmaã da Rainha, e como ca/ou com cila cf-

comdidamente.

Vivemdo o Iffamte defta guila, ledo e a feu prazer, veo a poer

fua voontade em huuma dona, que chamavom Dona Maria,

irmaã da Rainha Dona Lionor: efta Dona Maria fora molher Dal-

voro Diaz de Soufa, grani fidallgo de linhagem dos Reis, e boom

cavaleiro, e mujto homrrado: e leguumdo alguuns afirmam em

fuás eftorias, elRei Dom Pedro de Portugal avia afazimento com

huuma

(1) enprazados 7'. (2) de todallas T. (3) e podemguos, e de

moílra T.
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huuma dona, com a qual Alvoro Diaz foi culpado que dormia, c

reçeamdoffe que a gram fanha que elRei Dom Pedro por efta ra-

zom avia, quifeífe dar alguuma defomrrada e perijgofa execu-

çom, foiffe fora do reino, e amdamdo afll per tempo (1), morreo

de lua natural morte; e ficou Dona Maria viuva, afaz em boa hi-

dade de mancebia, fremofa, e apofta, e mujto graçiofa, achegador

de mujtos fidalgos feus paremtes, e de quaaes quer outros que

boons foliem, homrramdoos mujto fegumdo cada huum merecia,

dando lhe des i gramde gafalhado. Era de gram cafa de donas, e

domzellas, e camareiras, e outra gemte meuda, des i defcudciros,

e mujtos offiçiaaes, e graada e preftador a todos. Avia coraçom e

abaítamça pêra o fazer, por que o meeftrado de Chriftus lhe fora

dado pêra Dom Lopo Diaz feu filho, e as remdas eram portas em

leu poder; afora mujtos herdamentos movijs e de raiz, e mujto

bem fazer da Rainha fua irmaã. O Iffamte que a vija a meude, fe-

memçamdo fua fremofura e eftado, e affi graçiofa, que a juizo de

todos enhadia mujto em ella, começou de a amar de voomtade; e

revolvenidoffe a meude em efte pemffamento, fecretariamente lhe

emviou defcobrir feu amor : mas a comprir feu defeio como el que-

ria, lhe eram mujtas coufas comtrairas, por que a dona era mujto

fefuda, e corda, e difcreta, e bem guardada, e emviouffelhe defen-

der com boas e mefuradas razoões. O Iffamte que fua voomtade

gaitava per comtinuada maginaçom de tal bem queremça, foi lhe

forçado de a feguir a meude ; em tamto que ella afficada delle.

cuidou de lhe requerir coufa, que em outra guifa nom fora oufada

de lhe cometer, e emvioulhe dizer per huuma Margarida Lourem-

ço, fua camareira do Iffamte, que pois el dizia que a amava tamto,

que ella lhe emviaria huum tal embaxador, qual convijnha feer

meheiro amtre elles, e que elle o creelTe do que lhe da fua parte

diffefíe, e affi podia comprir fua voomtade, mas doutra guifa nom.

Ef-

(i) tempos T.



D'ELREI D. FERNANDO 343

Eftomçe fallou cila com huutn boom fidallgo, que chamavom Al-

voro Pereira, a que o Iffamte queria grande bem, e iiTo meefmo

era muj chegado a Dona Maria, e comtoulhe todo o que lhe o If-

famte per vezes mandara dizer, e todo o que fe ataali paliara em

aquel feito; dizemdo que lhe diíTeíTe da lua parte, que pois que a

tamto amava de pallavra, que o pofeífe affi em obra: que cafaífc

com ella, e a reçebelTe por molher, e que leda era de fazer todo

leu mandado. Ca bem fabia elle, que mais em razom eftava de el

cafar com ella, que elRei Dom Fernamdo com fua irmaã; e que

fe outro modo com ella queria teer, que alhur bufcafíe fua vem-

tuyra, nem lhe fallaífe nenhuum mais em tal cftoria, que lho nom

confemteria, nem lhe tornaria a ello reporta que boa foífe : e fem

mais perlomga dizem alguuns, que ouvijmdo aquifto o Iífamte.

que forom em gram fegredo recebidos efcufamente. Mas luiuni

outro autor, cujas razoões nom fom demjeitar, emhade em efto

dizemdo afíi : que Dona Maria feemdo bem fefuda pella comum
regra, per que os homeens em femelhamtes feitos caãe, emtem-

deo(i) que efcorregaria o Iffamte Dom Joham, e que emcami-

nhar (2) per aquella eilrada, per que elRei Dom Fernamdo emca-

minhara com fua irmaã, era mujto aazado e pequena maravilha;

e guifou como huuma noite a foífe veer o Iífamte efcomdidamente,

nom levando comfigo mais dhuum efcudeiro : e aalem de ella feer

afaz de fremofa, e pêra cobijçar, ella corregeo 11 e fua camará afli

nobremente pêra tal tempo, que a nenhuum homem feeria ligeiro

portar com feu fifo, que fe partiífe dalli cedo. E aas horas que o

Iífamte veeo, foi recebido per huuma molher de fua cafa, e levado

efcufamente homde Dona Maria eftava : e el quamdo emtrou, vio

ella e feus corregimentos affi defpoftos pêra o receber por ofpede,

que parecia que cada huum corregimento o rogava, que ficaífe alli

aquella noite : a qual coufa emadeo aaquella hora dobrado aazo

em

(1) entendemdo T. (2) e que emcamynharia T.
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em íua bem queremça e amor: e defpois das primeiras razoões,

como el chegou, fallou ella eftomçe, e diffe: «Senhor, eu me ma-

«ravilho mujto de vos mandardesme cometer voífa bem queremça

«e amor, do geito que mandaftes; o qual devera feer pêra cafar

«comigo, e doutra guifa nom: que bem veedes vos, que eu fom

«irmaã da Rainha de padre e de madre; e de feermos filhas

«dalgo, bem fabees quamto o fomos, tam bem da parte do pa-

«dre come da madre, affi dos Tellos como dos Menefes, que vem

«do linhagem dos Reis: des i fabees que fui cafada com Alvoro

«Diaz de Soufa, que foi muj homrrado cavalleiro, e do linhagem

«dos Reis, de que tenho huum filho, que he meeftre de Chriítus,

«como veedes, que he huum dos homrrados fenhores de Portu-

«gal. Pois fenhor, razom vos parecia a vos, huuma dona tal como

«eu, quererdella vos defomrrar defta guifa, come fe foífe huuma

«molher refece: em verdade, fenhor, pareçeme que foomente pollo

«divedo que eu ei com a Iffamte voífa fobrinha, o nom deverees

«vos de cometer; e fabee que eu foom de vos mujto queixofa por

«iíto. E por tamto vos fiz aqui vijnr, por vollo dizer aa minha

«voomtade; ca me parece fe vollo per outrem mamdara dizer,

«que nom fora minha voomtade defabafada; ca afaz dempacho

«ouverees vos daver, mamdardesme demandar, come fe eu foífe

«huuma dona de muj maa fama». E em razoamdo eito, moftrava

queixume e que quiria chorar, que aas molheres he ligeiro de

fazer, dizemdo que fe foífe mujto em boa ora per hu vehera,

que pêro lhe pareçeíTe que eílava foo, que acompanhada fija mais

preto do que el cuidava. O Iffamte cercado de querer e voomtade

daquel defeio, que todo fifo e eftado pooem adeparte, outorgava

quamto ella dizia, efcufamdoffe porem, que demamdada per elle

nom era a ella nenhuuma defomrra; e querendo com ella emtrar

em razoões outras mais chegadas a feu propofito, ella diffe que

mais pallavras lhe nom efcuitaria, mas que lhe pedia por merçee

que
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que fe foíTe a boa vemtuira. A molhcr que o pofera demtro, aca-

badas eftas razoôes. difTe eítomçe ao Iffamte: «Senhor, bem vos

«diz minha fenhora, reçebea vos, pois aqui eftaaes, ca vos nom he

«prafmo nenhuum: ca bem veedes vos, que elRei voflb irmaão

«tomou lua irmaã por molher, e a fez Rainha, e tem delia filhos

«que emtemdem de herdar o reino: pois quem vos ha de teer a

«mal caiardes vos com ella, que efta bem manceba, e molher

«de prol, e vem de tal linhagem como todos fabera. Demais que

«a Rainha fua irmaã vos fará tamto acreçentar em terras e efta-

«do, per que podees(i) viver muj homrradamente : e voffo padre

«elRei Dom Pedro deita guifa tomou Dona Enes voffa madre, e a

«reçebeo a furto, e depois de fua morte jurou que era fua molher,

«por vos ficardes lidemo e voffo irmaão; pois nom vejo razorrí

«por que o leixees de fazer, falvo por nom aver voomtade». O
Iffamte prefo per maginaçom, e pofto muj firme ío (2) juizo do

amor per comgeitura das coufas que vija, tijnha em gram preço e

defeiava mujto as que nom pareciam; em tamto que o fogo da

bem queremça, açefo em dobrada quantidade, lhe fazia femelhar

aquel pouco defpaço que fallavom, huuma muj perlomgada noite.

Emtom queremdo acabar o aazo o que a voomtade começara,

comcordarom feus prazivees defeios, outorgamdo el que a rece-

beria (3) e avia por fua molher; e foi afíi de feito que a reçebeo

logo, prefemte Alvoro Damtes, e outros de que mujto fiavom(4);

os quaaes fe logo forom, e el ficou hi : e fatisfazemdo huum ao de-

feio do outro, el fe partio ledo, fem ella ficar trifte, mujto cedo

amte manhaã, o mais afaftado de fama que fe fazer pode.

CA-

(1) poiaees T. (1) fob T. (3) recebya T. (4) fiava T.
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CAPITULO Cl

Corno a Rainha faliou com o comde Dom Joham Af-

fomffo fita fazenda, e das ra^oões que diffe ao

Tffantc Dom Joham

Andou eíta coufa mujto emeuberta, e o hulb ameude per tem-

po, por que a puridade paflava de dous, foi forçado que

naçeffe voz e fama, que o Iffamte dormia com Dona Maria, e que

era lua molher recebida; a qual fe alargou tamto dhuuma peflba

em outra, que o ouve de faber elRei e a Rainha, e delprougue

mujto dello a ambos, efpiçialmente aa Rainha, dizemdo que amte

a quifera veer cafada com huum limprez cavalleiro, que com elle.

E elRei dilTe, que pois fe elles comtemtavom ambos, que nom pe-

faffe a ella, ca el pouco lhe pefava. E o aazo por que aa Rainha

defprazia deflo mujto, era por quamto vija lua irmaã bem quifte

de todos, e o Iffamte Dom Joham amado dos poboos e dos fidall-

gos, tamto como elRei; e penfíava(i) de fe poder aazar per tal

guila, que reinaria o Iffamte Dom Joham, e íua irmaã feeria Rai-

nha, e ficaria ella fora do lenhorio e reinado: moormente nom

feemdo elRei bem faão, e mais geitofo pêra durar pouco, que vi-

ver perlomgadamente; affi que por eftas e outras razoões, veemdo

leu eirado aazado pêra montar altamente, nom pode carecer de

peçonha da emveja, e começou de moítrar aa irmaã peor tallamte

do que foya, nem o Iffamte nom avia tal gafalhado delRei, como

amte tijnha em coifume de lhe fazer; e nom lbomente a elles, mas

ao meeflre Davis feu irmão, nom moftrava elRei e a Rainha boom

lembramte, pollo gramde amor e afeiçom que lhe rijam teer com

o Iffamte Dom Joham. E duramdo aífi per tempos, a Rainha nom

perdia cuidado da fazemda do Iffamte, e de fua irmaã: pemlTamdo

to-

(1) e pelTavalhe T.
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todavia, que per tal cafamento fe lhe poderia feguir desfazimen-

to(i) de lua homrra e eítado, e pêra defviar ilto de todo pomto,

aazou de fazer emtemder ao Iffamte, que lhe prazeria de o veer ca-

lado com a Iffamte Dona Beatriz lua filha ; e fallou todo leu cui-

dado com Dom Joham Atfonflb Tello íeu irmaão, que lhe era mujto

obediente por mujtas merçees que (2) delia recebia, que emeami-

nhaffe como o Iffamte houveífe difto alguum conhecimento. O com-

de emduzido afri pella Rainha, começou daver moor comverfaçom

com o [ffamte do que lbya, e moítrar(3) mujto mais leu amjgo do

que amte era : e huum dia fallamdo ambos em coulas de fegredo,

comtoulhe o comde como era certo da Rainha, que deíeiamdo leu

acreçemtamento e homrra, cubijçava mujto de o veer calado com

a Iffamte Dona Beatriz, lua rilha; dizemdo que pois a Deos pra-

zia de nom aver rilho que herdalTe o reino, depois da morte delRei

leu lenhor, que amte queria a Iffamte fua rilha veer caiada com

elle, que com o duque de Benavemte, que era Caftellaão; ca mais

razom era herdarem o reino, que fora de leu padre e de léus avoos,

os rilhos feus e de lua filha a Iffamte, que nom os do linhagem del-

Rei Dom Hemrrique, de que Portugal tamto mal e dampno havia

recebido : mas que lhe pelava mujto da torva que em ifto vija, por

quamto fe rogia per alguumas peflbas, que Dona Maria lua irmaã

era caiada com elle, e que por tamto fe nom poderia comprir iflo

que ella mujto (4) defeiava. Ouvidas as doces pallavras do comde,

que largamente em ilto fallou, defpoftas a geerar danofo fruito, logo

o Iffante ligeiramente creeo efto que lhe foi muj prazivel, reprefem-

tamdo a leu emtemdimento todallas homrras e gramdes avamta-

geens, que fe lhe de tal feito podiam feguir: des i como veedes,

que defeio de reinar he coufa que nom reçea de cometer obras

comtra razom e dereito, nom podia o Iffamte penífar em outra

cou-

(1) gramde desfazimento 7'. (2) que fempre T. (3) e moftrar

fer 7. 4) que ella tanto T.
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coufa, laivo como avia de calar com a lífamte, e feer quite de

Dona Maria per morte. E andando em efte cuidado, amte que o a

outrem diffeíTe, fallarom mais a Rainha e o comde com Diegafonfo

de Figueiredo, veedor do Iffamte, e com Garcia AíibníTo, comem-

dador Delvas, que era emtom de feu comffelho; e damtre todos

nom íe fabe quem, fe da parte do Iffamte, fe da parte dos outros,

foi levamtada huuma muj falíla mentira, que feu coraçom delia

nunca penfara, dizemdo que bem a poderia matar fem prafmo,

porque era fama que dormia com outrem, feemdo fua molher re-

cebida: e per aazo de taaes comílelhos, ja mais o Iffamte nom per-

deo cuidado de calar com lua fobrinha, e defcafarfe de Dona Ma-

ria per morte; e fe comprio aqui o exempro que dizem, que quem

feu cam quer matar, raiva lhe põem nome ; ca tamto que elles tal

teftimunho amtre li levamtarom, logo o Iffamte determinou em fua

voomtade, de cedo a privar da prefemte vida.

CAPITULO CII

Como o Iffamte chegou Alcanhaães, omde elRei ejlava,;

e do recado, que Dona Maria ouve de fua

hida delle.

Partio o Iffamte com elte propofito, firmado de todo em feu

coraçom, e foi-fe caminho Dalcanhaães, hu elRei e a Rainha

eram eftomçes com toda fua cala; e veheromno receber o comde

de Barçellos, e outros fenhores e fidallgos, que amdavom na corte,

e foi aquel dia comvidado do comde ao jamtar. Em outro dia o

comvidou Dona lfabel fua prima com irmaã, filha do comde Dom
Alvoro Perez de Caítro, e teveo bem viçofo ao jamtar, e pella feita,

em humas cafas acerca dos paaços hu ella poufava, como morador

que era da Rainha. Aquella feita veo o comde de Barçellos muj

briofo, ledo. e namorado, íegumdo fama, deita dona lfabel de Caf-

tro;
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tro; e forom alli jumtos mujtos da corte, e alguuns eftramgeiros,

tanto por mirar a fremofura delia, como por acompanhar o Ilíamte.

Em aquel dia aa tarde, depois que damçarom, e ouverom vinho e

fruita, mandou o comde por huuma cola mujto louçaã, c huum

hulhom bem guarnido. a guifa de bafalarte, e por huuma taça muj

fremofa que lhe trouverom de Imgraterra, e deu todo ao Iífamte.

Des i partirom pêra o paaço com o Iffamte mujtos cavalleiros e ef-

cudeiros, e com Dona Ifabel mujtas donas e donzellas, e alli che-

garam ao paaço, onde elRei e a Rainha eftavom, de que forom muj

bem recebidos. Aaquella ora forom apartados com a Rainha o If-

famte e o comde, todos três fallamdo adeparte per muj longo ef-

paço; des i efpediromfe delia, e iflb meefmo delRei e dos da corte,

e dormio o Iffamte aquella noite com o comde, pêra partir no fe-

guimte dia. Como foi manhaã, partio ho Iffamte caminho de To-

mar, e como quer que o meeftre filho de Dona Maria hi nom era,

mandou requerer o IlTante, que folie lua merçee de feer leu com-

vidado, e que logo fe vijmria pêra elle. O Iffamte que pouco tijnha

em voomtade de lhe preftar leu jamtar, nom quis receber leu com-

vijte. O meeftre, que ja dias avja que tijnha femtido dalguumas ra-

zoões, que lhe fezerom laber da cala do Iffamte, quando vio que

nom queria tomar leu comvjte, logo receou aquella hida; e man-

dou a gram preffa fazer faber aa madre, como o Iffamte paliara

per Tomar, e hia comtra aquella terra homde ella eílava, e que lhe

parecia que nom hia em boa maneira
;
por quamto paliara per To-

mar, e o requerira de comvite, e nom quilera feer leu comvidado;

e que porem fe avifaffe fobrello. Dona Maria avja ja amte deito (i)

recebidas novas dalguuns de cala delRei, alli paremtes como cria-

dos, huuns douvjda, e outros de profumpçom, do trasfego 2) que

fe começava dordenar amtrella e o Iffamte, perçebemdoa que fe

avifaffe; e feemdo torvada por taaes razoões, eftomce o foi mujto

mais,

(1) Dona Maria, que jaa ante deito tinha T. (2) tresfeguo T.
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mais, quamdo vio o recado do filho : porem nom perdeo boom es-

forço, como dona dalta(i) linhagem, e de gram cordura e fifo; e

deu em reporta a eito que ouvija, que todallas coufas eram em po-

der de Deos, e que aquello que a el prougueffe e foffe lua merçee,

que effo feeria, e mais nom; e quamto montava aos feitos deite

mundo, que ella avja tam gram fiamça na merçee do Iffamte feu

fenhor, que nom comfemtiria em nenhuuma guifa lua delbmrra,

nem desfazimento : e com efte propofito fe leixou eítar, lem fazer

nenhuuma mudamça.

CAPITULO CHI

Como o Iffamte chegou a Coimbra, por matar Dona Ma-

ria; e das ra\oóes que ouve com ella, ante que

a mataffe.

Aquel dia que o Iffante de Tomar fez partida, foi dormir a

huum logar, que chamam o Efpinhal: e como foi mea noite,

cavalgou com os feus per Ferazouçe(2), des i a Almalagues co-

marca de Coimbra, e chegou aos olivaaes da cidade, e deçeo ao

Momdego aaquem do moefteiro de Samta Ana, que he jumto com

a gram pomte; e em aquel lògar chamou o Iffamte todos aquelles

que achou comfigo, e fezeos eftar quedos, e apartoufe delles a fal-

lar com Diegafonfo, e Garcia Affonííb do Sobrado; e acabado de

fallar com eftes, fez chegar os outros a íi, e começou de lhes di-

zer: «Vos todos afíi como eftaaes jumtos, fooes meus vaífallos e

«criados, e iffo meefmo de meu padre, e hei de vos gram fiamça,

«por que deçemdees de boa criaçom e linhageens, e nom devo de

«fazer couía que vos nom faça primeiro faber: e aimda que ataa

«hora vos emcobrifle alguumas coufas de minha fazemda, nom me

«devees poer culpa, por que comveo de fe fazer affi; e hora vos

«faço faber, que a mim he dito que Dona Maria irmaã da Rainha,

«nom

(i) dalto B. (2) pêra foz Darouçe T.
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1

«nora ceifa de pubricar e dizer que he minha molher, e eu feu ma-

«rido, e que tem efcripturas, e fidallgos por teítimunhas dello; e

«efta coufa ou he affi, ou nom; e poíto que affi folie, compria feer

«guardado em gram fegredo, por fua homrra e minha : e ora que

«-por parte fua fe levamtou e defcobrio coufa, de que fe a mim re-

«creçia gram perijgo e cajom, e a ella outro fi ; eu vou hu ella efta.

«a fallar e fazer com ella, o que compre a minha homrra e eítado».

A eito cada huum e todos refpomderom, que eram preftes e apa-

relhados, nom foo pêra aquello que era nada, mas pêra mais alta

coufa que lhe avijr podeífe; e elle lho gradeçeo mujto. Emtom co-

meçaram damdar. e paífada a pomte chegamdo aa covraça. cha-

mou o Iffamte huum dos feus, e diífe: «Vos fabees efta cidade, e

«as emtradas e fahidas delia, melhor que outro que aqui vaa, por

«que efteveftes ja aqui no eftudo: Dona Maria poufa nas calai*

«Dalvoro Fernamdez de Carvalho, emcaminhaae per tal logar, per

«hu pofTamos hir a ellas, mais apreífa e fora de praça que feer

«poder». E el refpomdeo que affi o faria: e emtom os levou aa

Igreia de Sam Bertolameu, domde naçe huuma eítreita rua, que

dereitamente vay fahir aas portas daquellas cafas : e elles alli, ef-

teve a guia queda, e diífe comtra o Iffamte: «Eftas fom as cafas.

«que vos demamdaaes» : em iíto a alva começava defclareçer. e

trigavaífe a manhaã pêra vijnr. Hora affi aveo como fuás trille-*

fadas mandarom, que o Iffamte com os feus aa porta, e huuma mo-

lher que avija de lavar roupa, deítrameou as portas, c abrioas de

todo ; e affi como forom abertas, logo os do Iffamte fobirom acima

a huuma falia, omde jaziam alguumas molheres dormjndo, e aílb

a emtrada(i) da falia hu fe fazia huum virgeu de laramgeira> e

outras arvores, apartaram o Iffante, Diego Atfonfo, e Garcia Af-

fomfo, e fallamdo com elle o deteverom per efpaço ; e des que fal-

larom, veheromfe pêra hu eftavom os outros todos, e o Iffamte

pre-

(i) e a foo entraada T.
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pregumtou por Dona Maria, a qual jazia em lua camará cerra-

da, fegumdo lhe moftrarom as que dormiam de fora, e em ou-

tra camará trás aquella jazia huuma ama e camareiras, com

huum feu íilho. O Iffamte pregumtou eftomçes, fe avja aaquellas

torres alguuma outra emtrada, e foilhe refpomdido, que nom, e as

portas eram mujto fortes e bem tramcadas; e o Iffamte mandou

logo, que quem mais podeffe quebrar, mais quebraífe, e cada huum

fe trabalhou com paaos e pedras, de guifa que apreífa forom que-

bradas. Ella acordamdo fopitamente, quando fe vio emtrar per

aquella maneira, alçoufe do leito tam efpamtada e temerofa, que

aadur fe podia teer em fi: e quamdo fe levamtou, nenhuum vertido

nem manto teve acordo nem tempo pêra deitar fobre li, nem quem

lho deffe, por que as que eram demtro com ella, de lo o leito (i)

fe nom podiam compoer de medo e temor; e feemdo a ella cujda-

do de cobrir as vergomçofas partes, nom teve outro acorrimento,

fe nom huuma bramca collcha, em que emvolveo todo feu corpo,

e acoftouffe afli a huuma parede acerca do leito. E logo affi como

emtrou o Iffamte, ella o conheçeo no roftro e falia; e quamdo o vio,

cobrou ja quamto desforço e oufamça, e diffe: «Oo íenhor, que

«vijmda he efta tam defacoftumada». «Boa dona, diffe elle, agora

«o faberees: vos amdaítes dizemdo que eu era voffo marido, e vos

«minha molher; e enxempraftes o reino todo, ataa que o foube el-

ttRei e a Rainha, e toda fua corte; que era aazo de me mandarem

«matar, ou poer em prilbm por íempre; e vos deverees demcobrir

«tal razom comtra todollos do mundo: e fe vos minha molher fooes,

«por tamto mereçees vos melhor a morte, por me poerdes as cor-

«nas dormimdo com outrem»: e em dizemdo efto, lamçou maão

em ella. Dona Maria veemdo taaes razoões, refpomdeo ao Iffamte,

e diffe: «Oo Íenhor, eu emtemdo bem que vos vijndes mal comf-

«felhado, e perdooe Deos a quem vos tal comífelho deu: e fe prou-

g"er

(i) de fob leyto T.
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«guer aa vofía mcrçee, de vos apartardes comigo huurn pouco em

«efta camará, ou Te façam eftes afora, cu vos emtcmdo de moítrar

«mais prove itofo comíTelho, do que vos derom comtra mim ; e por

«merçee vos ouvijme, e tempo teemdes peia fazer o que vos prou-

«guer». E el nom lhe quis ouvjr fuás razoóes, nem lhe dar eípaço

pêra fe efeufar do erro que nom fezera, mas diffe: «Nom vim eu

«aqui pêra eftar comvofco em pallavras». Emtom deu huuma gram

tirada pella pomta da collcha^ e derriboua em terra; e parte do feu

muj alvo corpo foi defeuberto, em vifta dos que eram prefemtes,

em tamto que os mais delles em que mefura e boa vergomça avja,

fe alomgarom de tal vifta, que lhes era doorofa de veer, e nom fe

podiam tcer de lagrimas, e falluços, como fe foífe madre de cada

huum delles: e em aquel derribar que o Iffamte fez, lhe deu com

o bulhom que lhe dera leu irmaão delia, per amtre ho ombro e os

peitos, acerca do coraçom ; e ella deu humas altas vozes muj doo-

ridas, dizemdo: «Madre de Deos, acorreme, e ave merçee defta

«minha alma» : e em tiramdo o bulhom delia, lhe deu outra ferida

pellas verilhas; e ella levamtou outra voz, e diffe: «Jefu filho da

«Virgem, acurreme»: e efta foi fua poftumeira pallavra, damdo o

fprito, e bofamdo mujto famgue delia. Oo piedade do muj alto

Deos, fe emtom fora tua merçee de botares aquel cruel cujtello,

que nom dampnara o feu alvo corpo, inoçemte de tam torpe culpa.

Foi a caía loguo chea de braados e choros dhomeens e de molhe-

res, depenamdoífe fobrela, fazemdo gramde e doorido planto. O
foom dos gritos era ouvjdo per toda a cidade, e foi gram torvaçom

em mujtos, que nom fabiam que coufa era. Ao gramde arroido e

volta, veeo Gomçallo Meemdez de Vafcomçellos, que era feu pa-

remte delia, e quamdo achou tal obra feita (i), e os feus faziam por

ella tal doo, e com tam dooridas pallavras, que o poboo que dar-

redor eftava oolhando, nem podiam reteer fuás lagrimas. O Iffamte

como

(i) feita delia 7".
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como acabou aquello por que vehera, cavallgou com os léus, e

tornou pella ponte, e nom quedou damdar fem fazer deteemça,

ataa que chegou a Sam Paayo, que fom dalli .... legoas (
a
). E

por a jornada que era gramde, e fraqueza das beftas, nom chega-

rom com elle mais de féis, e alli os efperou todos, ataa que forom

depois jumtos; e daquel logar partirom camjnho da Beira, bara-

tando cada huum armas o melhor que podia, e nom perdiam o

hulo delias em monte e em caça; e affi durarom per efpaço de

tempo, per hu quer que amdavom.

CAPITULO CIV

Como o Iffamte Dom Joham foi perdoado, e como veeo

veer elRei e a Rainha.

Foi elta coufa labuda pello reino, e pefou a mujtos deita morte,

moormente quamdo fouberom que fora daquella guifa, fem

lua culpa delia; e a Rainha quamdo o ouvio, moítrou que lhe pe-

lava mujto, poemdo por ella doo; porem dezia a elRei(i) que

nom curaffe daquello, nem tomaífe por ello nojo, ca coufas eram

que acomteçiam pello mundo. E depois que efta coufa foi arrefee-

çemdo, amdamdo o Iffamte na Beira e per riba de Coa, açerqua

dos cifremos, fez faber a elRei e aa Rainha, que lhe nom compria

viver em lua terra fem lua graça, e comtra leu tallante; e fe fua

merçee folie de lhe perdoar a elle e aos feus, fe nom que fe tra-

balharia de hir bufear cobro a outro reino, homde viveffe fem te-

mor de nenhuum. Em efto nom quedavom embaxadores em hidas

e vijmdas, hora lhe tragiam novas de lediçe, hora comtavom ou-

tras de trifteza, dizemdo que o meeftre de Chriftus, e o comde

Dom Joham Affonffo, e Dom Gomçallo, e o comde de Viana to-

dos

(a) O numero das léguas falía-Je em claro em iodos os ires Códices.

(i) dizia elRei T.
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dos primos, fe jumtavom pêra o hir bufcar, elle e os feus; afíi que

de todas partes fe temiam, falvo do comde Dom Alvoro Perez feu

tio do Iffamte, que trautava com o comde velho como o Itíamte

foffe perdoado. E per elles, e pello priol do efpital Dom frei Al-

voro Gomçallvez, e per Ayras Gomez da Sillva, a que elRei que-

ria gram bem, des i pella Rainha, cuja voz vallia mais que todos,

foi o IfFamte perdoado, c todollos que eram com elle: e viftas as

cartas de perdom que lhe elRei e a Rainha lbbrefto mandarom,

partio o IfFamte feguro pêra vijnr aa corte, e chegou a Samtarem

com çemto e cimquoemta da cavallo ; e dalli mandou dizer a el-

Rei, que era em Salvaterra de Maagos, que fom efpaço de quatro

legoas, fe o hiria ver affi como hia de caminho, ou com certas pef-

foas e mais nom; e elRei lhe emviou dizer que veheffe muito em

boa ora, com quamtos tragia e mais, fe mais quifeífe trager- Ef-

tomçe chegou o IfFamte, e foi elle e os feus todos bem recebidos

delRei e da Rainha, e dos comdes feus irmaãos, que eftavom hi,

e o acompanhavom, e o forom receber ataa junto de Samtarem

quamdo veo. O Iífante efteve hi com elRei huuns dias, amdamdo

ao monte e aa caça com elle, e aas vezes com os feus, e dalli os

mandou cada huum pêra lua terra, e ficou el com os que lhe prou-

gue, amdamdo gram privado delRei e da Rainha muito aa lua

voomtade; e mandoulhe elRei pagar as comthias trefpaffadas e as

prefemtes, e mujtos dinheiros de graça. E veemdo elle a boa ma-

neira que elRei e a Rainha tijnham com elle, teve mentes de lhe

feer feito aquello, que o comde com elle fallara, em razom do ca-

famento de fua fobrinha, eíperando cada dia de fe poer em obra

;

e a Rainha avia derto muj pouca voomtade, nom embargamdo

que a irmaã folTe ja morta, por que a ella era gramde empacho

viver o IfFamte em Portugal, veemdo elRei cada dia mais adoo-

rado, e temiaffe que falleçemdo per morte, que foffe o IfFamte logo

levantado por Rei, e tomar tal molher que feria Rainha, e ella

des-
5o
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desfeita de fua homrra e eílado : e por efquivar de todo pomto efte

aazo, avija defeio de teer fua filha cafada em Caftella, da guifa

que o era, ou melhor se feer podeffe, por ficar ella regedor (i), fe

elRei Dom Fernamdo morreífe, como nos trautos do duque de Be-

navemte era comtheudo, e que afli livremente fe afenhoraria do

reino ; e que o Iffamte nom bufcaria cobro fe nom em Caftella,

homde lhe ella depois aazaria prifom ou morte, per que ficaffe fe-

gura. Hora em efte tempo fom alguuns que efcprevem nom foo-

mente razoões, de que nenhuuma coufa nos ajudar podemos, mas

aimda feus ditos nos defprazem mujto, e de todo em todo fom

pêra emgeitar; dizemdo que o Iffamte foi efpofado com a Iffamte

Dona Beatriz, como lhe fora prometido, e huuns comtam que foi

em Vallada(2), feemdo elRei doemte, outros dizem que foi em

Portallegre (3) em mujto gramde fegredo, efcprevemdo ifto per

largos fallamentos, que refumir nom curamos : e pofto que huumas

pallavras feiam comtra as outras, e todas em foma comtradigam

aa verdade, nos porem creemos que fuás erradas razoões nom foi

per maliçia dos autores, mas per inorãnçia da verdade, a qual fa-

bee que foi defta guifa.

CAPITULO CV

Como fe o Iffamte partio nojo/o da corte, e fe foi pêra

amtre Doiro e Minho.

Elrei partio daquel logar hu eftava, e foife pêra terra Daalem-

tejo, e amte que dhi partiffe e depois, o Iffamte fallava em

feito de feu cafamento com a Rainha, e com aquelles com que tij-

nha razom de o fallar; e ella como quem nom avija voomtade,

des i os outros fegumdo fabiam feu defeio, faziam emtemder ao

Iffamte, que ifto fe nom podia fazer tam apreffa como el queria,

por

(i) regeedora T. (2) que foi engualhada T. (3) que foi em par-

ticullar, e T.
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por quamto compria feer a Iífamte primeiro defcafada do duque

de Benavemte, com que o era com tam gramdes firmezas, como

el bem fabia; e que depois defto era neçeffario aver defpemíTa-

çom, pêra leu c»lamento leer firme, e feito como devia ; e que eito

fe nom podia fazer logo affi de prefemte, mas per hordenamça e

tempo, como comvijnha a tal feito. E com ellas e outras razoões

forom-lhe poemdo o feito pela armada, humtamdolhe os beiços

com doces pallavras de boa efperança, de guifa que el emtemdeo

em feus geitos e falias, que ifto era coufa pêra numca vijnr a fim

ou tarde; e anojado com taaes razoões de deteemça, partiofle da

corte, dhuum logar que chamam Vijmeiro(i), e levou caminho do

Porto, e foife pêra amtre Doiro e Minho, e alli amdou per tempo

;

des i foifle aa Beira, e amdamdo per efta guifa, conheçeo bem que

era efcarnido, e começou demtrifteçer, e amdar mujto nojofo: em

tamto que afli como el na morte de Dona Maria fe partio prazi-

zel, vimgador da culpa nom cometida, affi depois fe apartava a

chorar a mehude, fazemdo plamto por lua morte, repreemdemdoffe

mujto do mal que fezera. Afli que el vivia nojofa vida, e os feus

iíTo meefmo paífavom muj mal, ca delRei lhe vijnham poucos e

maaos defembargos de fuás teemças e moradias, de guifa que ape-

nhavom as armas e os vertidos, e ja nom tijnham que apenhar, fe

nom alaãos e fabujos; e com efta pobreza fe paliou o Iífamte ar-

riba de Coa, e alli faziam lua gaftada vida : em efto chegaromlhe

novas que o comde Dom Gomçallo e o meeftre de Chriftus hiam

fobrelle, pêra vingar a morte da irmaã e da madre, e elRei e a

Rainha logo acerca, e o comde de Barçellos com elles; e era affi

de feito que elles hiam comtra aquella comarca com efta voz, e a

teemçom(2) era mais pollo efterrar que por o matar; e afli como

fe elles hiam chegamdo, afli fe arredava o Iífamte com os feus,

ataa que o poferom em huum logar que dizem Villar mayor. Em
aquel

[i) Vjmyeiro T. (2) entençom B.
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aquel caftello afefegou o Iffamte, creemdo que dhi em deamte o

nom feguiffem mais; e os feus partiromfe pêra huumas aldeãs,

que fom da parte de Caftella, e elle ficou com Garcia Affonífo, e

Diegaíonfo; e aa mea noite chegaromlhe emculcas, e guias que as

tragiam, que lhe difTerom que os comdes e meeítre feeriam ante

da alva com elle, a premdello ou matallo, com gram poder que

tragiam. O Iffamte quamdo fe affi vio afficado e foo, demandou

comffelho aaquelles com que fe achou, e elles conffelharomno que

fe partiífe; e affi delacompanhado fe partio de noite, e foi ama-

nheeçer em Sam Felizes dos Gallegos, fenhorio de Caftella, que fom

dalli oito legoas, fem levamdo mais em fua companhia que Garcia

Affonfo, e Diegafonfo, e quatro moços que hiam de befta: e affi

fem mais gente chegou a cafa da Iffamte Dona Beatriz fua irmaã,

molher do comde Dom Samcho, aaquel logar de Sam Felizes, omde

foi bem recebido, e feito gramde acorrimento.

CAPITULO CVI

Como fe o Iffamte partio com temor pêra Cajlella, e do

que fe feguio em fua hida.

Os defavemturados dos vaífallos do Iffante, que fe efpalha-

rom pellas aldeãs darredor daquel logar hu el ficara, por

feerem melhor apoufemtados, quamdo veo na alva da manhaã co-

meçaram de guifar fuás fracas fazemdas, por emcaminhar pêra hu

leixarom o Iffante; e elles himdo pello caminho, acharom huum

Fernam Gallego feu manteheiro, que lhes diífe como o Iffante era

partido, e de que guifa, o qual lhes mandava dizer, que fe o ama-

vom, que o nom foflem mais bufcar, mas que fe tornaífem todos

cada huum pêra hu melhor emtemdeíTe, e efto por efpaço dhuum

pouco de tempo; ca nom tardaria mujto que cedo dei nom fou-

beífem novas, e que emtom quem lhe boom defeio teveífe, que o

fe-
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feguiíTe homde quer que el foffe. Efta meffagem foi ouvjda com

gramde(i) door e laítima, e a repoíta dada com taaes razoóes e

plamto (2), que nom avija homem que os (3) ouviffe, que delles

nom ouveffe piedade. Os braados e choro era mujto(4j, depenam-

doffe, e damdo gramdes punhadas no roftro, e fazemdo fuás faces

taaes, que todas eram tornadas em famgue. Durou eito per gram-

de efpaço, como quem nom tijnha que os eítorvaffe; e canffaço e

mimgoa de falia os fez ceifar de fuás dooridas vozes : duas gram-

des preffas(5) os movia a fazer ifto, a primeira fuidade e bem que-

remça, que aviam de feu fenhor, por lhe feer graado e liberal, e

mujto prazivel companheiro; a outra, quamdo el fugia com tal re-

çeo de feer prefo ou morto, que he de cuidar que fariam elles, ou

que efperamça teeriam de fua vida. Emtom fe comfortarom huuns

com outros, e forom todos arramados cada huum a fua parte, como

a frota das naves no mar, quando he perfeguida de gramde tor-

menta. O Iffamte efteve com fua irmaã per tempo em aquel logar

de Sam Fellizes, ataa que per feu boom aazo e emcaminhamento

ouve recado e feguramça dei Rei de Caftella, que lhe prazia de o

filhar em fua guarda e merçee ; e foiffe pêra elle, de que foi bem

recebido, e dos fenhores da corte, e poslhe elRei gramde poymento

de dinheiros, e deulhe terras e fortellezas, e emcaminhoulhe fua

vida afaz homrradamente. Emtom mamdou o Iffamte a Portugal

requerer os feus, que fe foffem pêra elle; e delles o fezerom, como

virom feu recado, outros nom curarom dello, teemdo ja acerta-

do (6) outros modos de viver.

CA-

(1) muy gramde T. (2) e prantos T. (3) lhos T. (4) e choros

erá muytos T. (b) preefas T. (6) açeytados T.
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CAPITULO CVII

Como morreo o Papa Gregório, e foi emlegido em feu

logo Dom Bertollameu arçebifpo de Bairre, e cha-

mado Urbano fexto.

}ois que ja contamos o aazo da hida do Iffamte Dom Joham

pêra Caftella, ora convém que trautemos do feito da çifma,

que fe em efte tempo levamtou na egreia; nom foomente por

neçeffidade da eftoria, que nos coftramge fallar dello, fegumdo

adeamte poderees veer, mas por nom moftrarmos mimgua em

noffa obra, pois que os famofos eftoriadores em fuás crónicas fa-

zem delia meemçom. Affi que nos em breve razoado (i), mais claro

porem que elles, vos comtaremos per hordem feu começo e fim

qual foi, e quamto tempo depois durou. Omde fabee, que feu feo

naçimento mujto davorreçer, ouve primçipio em efte modo. Seem-

do Gregório Papa umdeçimo, e eftamdo em Avinhom com fua

corte, veo per certo recomtamento a fuás orelhas, que algumas ci-

dades e caftellos de Itália fogeitos a elle no temporal e fpiritual,

lhe revellavom de todo, de guifa que a feu mandado, nem de feus

meffegeiros quiriam obedeeçer. E a caufa defta revellaçom, fegum-

do diziam, era por que o Papa e todos feus cardeaaes, que pella

mayor parte eram Framçefes, lhe empoinham taaes emcargos e fo-

geiçoões, que as nom podiam mais foportar: por a qual razom o

dito fenhor Papa, aos quatorze dias do mes de fetembro da era

mil e quatro çemtos e quimze, partio daquella cidade Davinhom,

e foiffe a Marfelha com feus cardeaaes, e dhi embarcou em gallees

de Genoa, e foiffe a Roma. pêra fojugar aquelles que lhe affi re-

vellavom : e no mes de março aos vijmte e fete dias, da era fe-

guimte de mil e quatro centos e dez e féis, morreo efte Papa Gre-

g<>

(i) razoado B.
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gorio em Roma. Elle morto, íicarom em Roma dez e féis cardeaaes,

a faber, doze ultramontanos, e os outros Itallicos, aos quaaes per-

teemçia o dereito emleger; e jumtaromffe eftes cardeaaes em al-

guuns logares fallamdo apartadamente, e aas vezes jumtos, qual

delles foçederia em feu logo, e nom comcordavom em eleger pef-

foa ultramontana, a faber, de Framça, ou de Imgraterra, ou das

Efpanhas. E faziam os ultramontanos de fi duas partes, huuma

era dos cardeaaes de Lemoniçenffe, que he em Framça, a faber,

o bifpo Preneftino, e o cardeal de Agrifollio, e outros ; eftes qui-

nam aver por Papa o cardeal de Pictavia, ou fe quer o cardeal de

Biveiro, que(i) em Framça, que era da fua parte delles. A outra

parte era dos Framçefes, da qual era o cardeal de Jenevra, e o car-

deal Pêro de Luna, e o fenhor dos Urfijms, e outros : e alguuns

Itallicos eftavom em fi meefmos, fem teer a huuma parte, nem aa

outra. Os Framçefes comtemdiam daver por Papa o cardeal de

Samto Eflaço, o qual disse huuma vez ao mayor fenhor de Lemo-

niçemffi: «Eu vos digo que declarado he deita vez, que nom aja

«hi Papa de voffa terra de Lemoniçia, por que dizem que todo o

«mundo fe agrava de feu fenhorio» : e dalli em deamte foi fua dif-

cordia mais declarada, pêra trautar fua parte por os Itallicos, e

creçerom amtrelles mujtas pallavras; por aazo da qual devifom fe

ofereçeo aos Itallicos a parte dos Framçefes, dizemdo que amte

quinam Papa Itallico que da naçom de Lemoniçia: e fabemdo eito

os de Lemoniçia, logo catarom huum caminho de emganar os

Framçefes, veendo que fuás vozes eram tam poucas, que nom po-

diam emleger Papa Francês, e concordarom amtreffi de emleger

Dom Bertollameu arçebifpo de Bairre, e efto por emtemderem que

a outra parte feeria em feu favor. E efte fegredo que os cardeaaes

antre fi tragiam de emleger, nom foi porem tamto guardado, que

o cardeal de Grifollio amte per dias que emtraífem ao comclavj,

nom

(i) que he T. quee B.
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nom diffe huum dia a efte Dom Bertollameu, que cedo poeria íb-

bre léus hombros huum muj gramde carrego ; e iffo meefmo diffe-

rom em gram fegredo os cardeaaes procuradores da Rainha da

PuLlia a Dom Tome, leu procurador, que eftomçe era em corte,

como quiriam emleger Dom Bertollameu arçebifpo de Bairre, e elle

aííi o efcoreveo aa Rainha fua fenhora, amte da emtrada do com-

clavj. Seemdo ja amdados oito dias dabril, emtrarom os cardeaaes

pella manhaã, fegumdo forma de dereito, no comclavj pêra emle-

gerem, como he leu coftume; e o cardeal de Agrifollio, e o de Pi-

ctavia(i), emquererom depois da emtrada, as emteençoões e de-

feios do cardeal de Sam Pedro, e doutros, e acharom que feu de-

feio e emteemçom era de emleger o arçebifpo de Bairre ; c com-

tamdo as vozes que eram por fua parte, acharom que avja hi que

avomdaffe, pêra o comfirmar em Papa. Em eito o poboo Romaao

começarom de fe alvoraçar, delles armados e outros fem armas,

como alguumas vezes fooem de fazer; e foromfe ao paaço omde

eftavom os cardeaaes, braadamdo com gramde arroido, que lhes.

deffem Papa Romaão, ou ao menos Itallico. Eftomçe o cardeal de

Sabina diffe aos outros cardeaaes: «Senhores, fejamos logo, que

«creo com a ajuda e graça de Deos, que comcordaremos cedo, e

emlegeremos Papa». «Nom affi, diffe o cardeal Durffijns, mas ef-

«paçemos efta emliçom, e emganemos eftes Romaãos, que pedem

«Papa natural de Roma, e fimgamos que ja emlegemos huum frade

«de Sam Framçifco, que vos eu nomearei, e viftamoslhe a capa e

«a mitra; e depois quamdo quizermos, faremos a emliçom». O
cardeal de Preneflina, e outros diíferom, que efte nom era boom

comífelho, por que per tal camjnho trageriam o poboo criftaão a

feguirem ydollatria: «mas venhamos aa emliçom, diffe elle, em

«quamto nos nemguem nom torva, e nom curemos do clamor do

«poboo, do qual por hora nom devemos de curar». Paífado eflo,

co-

(i) Preetanya T.
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começarom Je trautar da emliçom, e differom que fallaffe logo o

cardeal de Floremça, que per dereito tijnha a primeira voz ; e tua

emteemçom foi de guiar os cardeaaes a emleger o cardeal de Sam

Pedro, e lhe deu emtom lua voz : os outros differom que aquel car-

deal era defaazado, e nom apto pêra os trabalhos do papado, por

mujtas razoôes; e nom fallarom mais em elle. Efto dito, guiarom

todollos daquella parte fuás vozes em Dom Bertollameu arçebifpo

de Bairre, e outros alguuns de Itallia, e acharom que concordarem

com elle mais que as duas partes das vozes. Em efto creçemdo < i

arroido e volta das gemtes cada vez mais, cuidamdo os cardeaaes

quevijnham pêra os coftramger que fezeffem Papa comtrá fa voora-

tade, apartaromfe na capella do comclavj, e differom que fimgef-

fem que era emleito o cardeal de Sam Pedro, e lhe fezeffem re\ e-

remça e obediemçia come a emleito; mas mujtos delles nom comf-

lemtirom em ifto, amtre os quaaes foi o cardeal^Pero de Luna, que

diffe que amte quiria morrer, que fazer reveremça a nom verda-

deiro Papa, dizemdo: «Nom farei bezerro que adore o poboo, nem

«abaixarei os geolhos ante o idollo Baal : huum deve feer verdadeiro

«Papa, e nom dous». Pêro com todo ifto differom os cardeaaes

ao poboo, que o cardeal de Sam Pedro era emleito, mas nom que-

ria comffemtir na emliçom : eftomçe os Romaãos foram trigola-

mente a elle, e tomaromno pêra o alíemtar na feeda, e pêro elle

dizia e braadava: «Leixaaime, que nom fom Papa, ca o arçebifpo

«de Bairre avees por Papa» ; com aquel alvoroço em que amda-

vom, nom curarom deffo, mas*afTemtarono(i) lbbre a feeda como

Papa, nom lhe fazemdo porem reverença, nem mais outra coufa

:

eftomçe fe partirom dalli aquellas gentes, e flcarom os cardeaaes

no comclavj. Celebrada efta emliçom do arçebifpo de Bairre, teve-

rom os cardeaaes comlelho fe era bem de a pubricarem, e com-

cludirom que nom, por quamto nom cuidavom de latisfazer ao po-

boo

(i) afemtarãno T.
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boo per tal emliçom do dito arçebifpo; e nom a pubricando per

final nem per feito, emviarom por elle, e mandaromlhe dizer que

veheffe com outros prellados, e fimgefíe que os mandavom chamar,

pêra aver com elles comffalho. Veo elle com outros, e eftando afíi,

era ja ora de comer, e diíTerom os cardeaaes que comeffem, e co-

merom os cardeaaes a huma parte, e os prellados a outra ; e depois

que comerom, tornarom outra vez aa emliçom, e propoferom al-

guunsdizemdo: «Senhores, bem fabees como oje pella manhaã em-

«legemos o arçebifpo de Bairre, e por que alguuns duvidavom na

«emliçom, por razom do arroido dos Romaãos, agora nom pode

«nenhuum allegar clamor nem torvaçom, por que todallas coufas

«por o prefente fom em paz
;
poremde veiamos o que querees fazer».

Eftomçe mais que as duas partes outra vez emlegerom o dito arçe-

bifpo de Bairre, dizemdo que aquelle foffe verdadeiro Papa. Depois

daquel fimgimento e emcuberta que fezerom, partiromíTe quatro

cardeaaes da cidade, pêra alguuns logares de que comfiavom, e féis

delles emtrarom no caftello de Samtamgello, por que era forte, e ou-

tros féis ficarem em fuás cafas ; os quaaes paífada huuma fomana

depois da emliçom, chegarom ao paaço, homde eftava o Papa affi

come efcomdido: e os officiaaes da cidade emformarom o poboo,

que o cardeal de Sam Pedro nom era emleito, por nom feer tal que

Ibportaífe os emearregos do papado, mas que o era o arçebifpo de

Bairre, homem de boa vida. leterado em theologia, e difereto, e rfluj

prudemte nos feitos da corte, e bem aazado pêra feer Papa, como

outro hinom avia; e affi apaçificarom o poboo. E fabemdo eito os

féis cardeaaes que eftavom no caftello de Samtamgello, veheromfe

pêra o Papa, e alii todos doze veerom aa capella do paaço, e o cha-

marom Papa ; e affi como verdadeiramente emleito, o reçeberom am-

treffi e lhe mofirarom a emliçom, demamdamdolhe que comífemtiífe

em ella : e el reçebemdo a emliçom, poferom o dito arçebifpo na ca-

deira, chamandolhe Urbano fexto, e affi o pubricarom ao poboo, fa-

zemdolhe gram follempnidade em fua coroaçom. CA-
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CAPITULO CVIII

Como fe algimns cardeaaes partiram do 'Papa Urbano,

e emlegerom outro, que chamaram Clemente feplimo.

Estamdo o Papa Urbano em Roma daffellego com léus car-

deaaes, efcrepveo aos Reis e Príncipes criftaãos, e emviou

feus embaixadores a alguuns, fazemdolhe faber ( i) como depois da

morte do Papa Gregório, el fora emlegido por paítor da egreia, e

que lho noteficava como era de razom : e mais lhe fazia faber, que

lua voomtade era trautar quamto podelfe, pêra poer paz antre to-

dollos Reis criftaãos, aimda que per leu corpo comprhTe, e folie ne-

çeífario de trabalhar em ello: e que feu defeio era mais hordenar.

que el e os cardeaaes feguiííem boa e honefta [vida, naquella ma-

neira que os dereitos mandam, e que elles eram theudos de fazer

:

outro fi que todollos Reis e Rainhas criftaãos, e léus primogénitos

filhos, foffem cada huum anno vertidos de lua livree, que era collor

vermelha; e logo por começo defto, emviou a alguuns (2) certas

peças dezcarllata, pêra cada huum lua, dizemdo em fuás cartas,

que efto lhe nom emviava por tal coufa feer gramde dom, mas por

final de gramde amor; e que leu tallamte era de dar as dinidades

e benefícios aos naturaaes de cada huum reino, e nom aos eftram-

geiros. E pêro eftas coufas foliem boas e oneftas, que o Papa Ur-

bano hordenava, teveromlhe porem gram dampno, por que as tam

cedo começou de pubricar e poer em obra; ca el começou de feer

comtra os cardeaaes rigorofo e afpero, reprehemdemdoos alguumas

vezes que viveflem pobres e oneftos, como theudos eram ; e elles

reçeamdo, fegumdo afirma a comuum fama, que o Papa ao diamte

mais rijo proçedelfe comtra elles, do que eftomçe começava, palia-

dos quatro mefes e mais que com el eftavom, leirarono(3 ^eze

car-

(1) fazédolhes a faber T. (2) emviou alguúas B. (3) leixaramno T.

leixarono B.
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cardeaaes, cujos nomes e dinidades nom curamos de dizer, e fo-

romffc pêra huum logar que chamam Anavia(i) do condado de

Fumdis, e dalli lhe efcpreverom huuma carta, cuja comclufom era

cila: «Que elles em Roma per morte do Papa Gregório, emtrando

«no comclavi pêra emleger, veera fobre elles o poboo armado, di-

«zemdo que emlegeífem Papa Romaão ou Itallico, fe nom que per

«fuás maãos averiam morte ; e que elles per feu aficamento, e comtra

«fua voomtade, por efcapar aa fanha de tamta multidom, de praça

«o emlegerom: cuidamdo, fegumdo prefomiam de lua vida e con-

«çiemçia. que el nom açeptaria tal homrra e dinidade, pofto que

«emlegido foffe; e que çeffamdo o arroido, nom açeptado per elle

«a alteza de tal eítado, que eítomçe emlegeriam quem lhes prou-

«veífe. Mas que ora em cima de feus dias, porto atras feu defpre-

«zamento do mundo que amte moftrava, açeptara a emliçom que

«lhe fora feita, feemdo coroado e follempnizado por Papa como

«nom devia, queremdo feguir a vaãgloria do mumdo, fem curamdo

«da faude de lua alma, nem do poboo criftaão: e que porem o

« amoeftavom, que leixaffe a homrra e dinidade, que ocupava como

«nom devia, e averiam com el mifericordia ; doutra guifa proçede-

«riam comtra elle, nom avemdo delle depois piedade, pofto que

«requeriífe perdom». O Papa quando vio fua fugida delles, e a

carta que lhe mandavom, fezeos citar per fuás leteras, e nenhuum

nom foi peramtelle
;
por a qual razom os efcomungou da mayor ef-

comunhom, e os privou dos cardeallados, e fez outros cardeaaes

de novo, damdoos por çifmaticos e membros talhados da egreia;

outorgamdo a todos aquelles que lhe fezeffem guerra, aquelles pri-

villegios e perdoaniças (2), que o dereito outorga a todollos que

vaão comtra os emmijgos da fe, em ajuda de tomar a cafa famta.

Os cardeaaes outro fi privarom el dalguum dereito, fe o no papado

tijnha, e emlegerom logo por Papa Dom Roberte cardeal de Gene-

vra,

(1) Ananya T. (2) perdoanças T. B.
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vra, paromte delRei de Framça, e chamarono(i) Clemente feptimo:

por a qual coufa, çiíma e gram devifom foi geerada na egreia de

Deos, per cujo aazo mujtas mortes e batalhas, guerras e gramdes

difeordias forom depois geeradas emtre os criftaãos, de que ne-

nhuuns dos fobreditos pouco cuidado teverom. Em iíto os car-

deaaes com aquel Papa que emlegido tijnham, nom feemdo fegu-

ros do poder dos Romaãos em aquel logar de Anania hu eram.

partiromffe pêra a cidade de Neapolli, avemdo primeiro falvo com-

dueto de Dona Johana, Rainha emtom daquella provemçia; na

qual eftamdo per pouco tempo, Pêro Bernalldez, coffairo Dara-

gom, chegou hi, com gallees armadas, e foilhe dada certa comthia.

que os trouveífe aa cidade Davinhom, homde forom tragidos fem

torva de nenhuum, c eíteverom depois per tempo.

CAPITULO CIX

Efcufaçom deftes cardcaaes por que emlegerom Papa, c

repojla a duas ra\ones mais fortes das fuás.

De tal devifom e çifma como eíta, forom muj efpamtado>

quamtos ho ouvirom ; e fallamdo em ello, nom fem razom

deziam : qual he o chriftaão que aja fe, pofto que feia pequena, que

fe nom efpamte de tal feito como efte; homeens tam leterados e

afli diferetos, perverteerem feu boo juizo. de guifa que levamtarom

tal error na egreia de Deos, partiromffe dos outros cardeaaes feus

irmaãos, e per feu foo fifo fezerom outra emliçom, criamdo outro

Papa aalem do primeiro, moftramdoffe fem culpa por duas razoóes

de fraco fumdamento : a huuma, dizemdo que por efcapai de mor-

te, emlegcrom em Papa efte Dom Bertollameu arçebifpo de Bairre

:

a outra, cuidamdo que elle era de tal condiçom, e affi devoto, que

mais penííando na morte que feer Papa, nom açeptaria tal emli-

çom,

(i) e chamarãno T.
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çom, quamdo lhe notificada foífe. Mas nenhuum homem de faão

comffelho era comtento de taes efcufas, dizemdo que fe elles com

medo e por efcapar de morte, emlegerom Papa como diziam, era-

legeromno depreíTa e aa voomtade dos Romaãos, natural de Roma

ou Itálico, como lhe per elles era pedido; mas emlegerom per pro-

çeffo de gramde efpaço huuma vez, e depois outra, emqueremdo

da melhor peffoa, e mais certa nos negócios da corte; e acharom

que efte Dom Bertollameu era eftomçe conhecido por mais provei-

tofo pêra a egreia de Deos, que outro nenhuum de todos elles. De

mais que dereitamente medo nom he, falvo quamdo he feito per

tal guifa, que fe nom pode emcobrir per nenhuumas razoôes ; afíi

como fe elles forom tomados pellas capas forçofamente, e com

prema, e per gram medo os trouveffem a tal cuidaçom, que nom

fazemdo o que lhe requeriam, nom avia em elles ai fe nom morte.

E eito foi mujto per o comtrairo, ca eles(i) numca lhe differom,

nem mandarom dizer, pallavra dameaça, nem medrofa; àmte fa-

zemdolhes reverença, emtrarom no comclavj, dizemdo lhe que em-

temdiam por prol da egreia feer por aquella vez feito Papa Ro-

maão, ou Itallico; e que por quanto lhes differom que elles queriam

fogir da cidade, e hir emleger a outra parte, que por tamto fe jum-

tara affi aquel poboo, e emtrarom daquella guifa pêra lhes dizer,

que de todo em todo emlegeífem, e nom partiífem dalli ataa que

lhes deífem Papa. E fe por medo fora emlegido, quem os forçou

depois a fe vijmrem em outro dia pêra elle, e lhe veírirem veítidu-

ras de Papa, fazemdolhe reveremça, e moftramdo obediemçia qual

deviam a feu prellado, e efcprevemdo luas cartas ao Emperador,

e Reis, e Primçipes chriftaãos, como efte Dom Bertolameu aviam

emlegido e criado canonicamente em Papa, por verdadeiro paítor

da egreia. E fe o por medo emlegerom, e nom aviam por verda-

deiro Papa, quem os coítrangeo a gaanhar delle graças e benefí-

cios,

(i) caa a elles T.
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cios, pêra fi, e pêra feus fervidores e amigos; e lhe aprefemtarem

rotullos e foplicaçoões, impetramdo delle graças na forma que fe

coftuma demandar, chamamdolhe em ellas famtiliimo e muj alto

paítor da egreia, ofereçemdolhas com aquella hordenada reverem-

ça, que tem em coftume de fazer a feu fenhor, gaanhamdo delle

que podeffem emleger comfeíTor, que os compridamente afolveíTe,

avemdo deito leteras bulladas, de que hufarom em foro de com-

çiemçia, himdo ao comfiftorio em fua companhia, e fervimdoo em

feus offiçios quamdo dezia miffa, comverfamdo com elle come ver-

dadeiro Papa, da guifa que fempre foi coftume de fe fazer em to-

dallas coufas; e depois de quatro meies que eito affi fezerom, fe

partirom delle, e fe forom pêra aquel logar que ouviítes, e emlege-

rom outro Papa aa fua voomtade, leixamdo as comçiemçias dos

chriítaõos em imfiindas duvjdas e defvairadas cuidaçoões; poíto

que mujtos doutores gramdes leterados, per [certas e fortes razoões

provaffem afaz claramente em feus trautados, que fobreíto feze-

rom, eíte Urbano feer verdadeiro Papa, e nom outro; affi como

Joham de Liniano, e Bertollameu de Saliçeto e outros, que lom-

gamente arguimdo fobreíto, determinaram a verdade : das quaaes

o modo deítoriar nom comífemte, nenhuuma delias feer aqui

poíta.

CAPITULO CX

Da guerra que fe começou arntre Cajlella e Navarra, e

da morte delRei Dom Hemrrique.

Leixamdo mais fallar de taaes feitos, cujo proçeffo feeria muj

longo, ao feito dos Reis que leixamos, tornemos noffo ra-

zoado: e poíto que amtre elRei de Caítella e elRei de Portugal ne-

nhuuma coufa mais aveheffe, do que amtes teemdes ouvjdo; da

morte delRei Dom Hemrrique queremos dizer, por faberdes de

que
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que guifa foi. Omde aveo(i) que elRei de Navarra quifera trautar

com os Imgrefes de feer em fua ajuda comtra elRei de Framça,

nom embargamdo o divedo que com el avja, ca eírava elRei de

Navarra calado com lua irmaã ; e foubeo elRei de Framça, e per-

çebeoíTe dello, e emviou rogar a elRei Dom Hemrrique, que em

efta fazom eftava em Sevilha, que tevefle deito fentido por a ami-

zade que ambos avjam, e elRei Dom Hemrrique ouve queixume

delRei de Navarra, e propôs logo de lhe fazer guerra. Hora foi

afíi, que amte defto elRei de Navarra cometia Pêro Manrrique

adeamtado moor de Caftella, que lhe delTe a villa do Gronho de

que era alcaide, e que lhe daria vijnte mil dobras, e elRei Dom
Hemrrique lábia dello parte ; e quamdo vio aquel recado de Fram-

ça, mandou dizer a Pêro Manrrique, que diffeífe a elRei de Na-

varra que lhe quiria dar a villa, e que ouveííe as dobras delle, e

que fezeffe mujto por o tomar demtro. Pêro Manrrique fez faber a

elRei de Navarra, que avia cuidado no que lhe cometer mamdara,

e que lhe prazia de lhe emtregar a villa, damdolhe alguumas do-

bras das que lhe mandara prometer: a elRei prougue mujto, e

jumtou quatro çemtas Iamças, e chegou com ellas acerca do Gro-

nho, e mandoulhe per huum leu parte das dobras que lhe prome-

tidas avia. Pêro Manrrique tijnha afaz de gemtes no logar, e mais

féis çemtas Iamças que eítavom em Navarrete, duas legoas dhi, de

que era capitam Pêro Gomçallvez de Memdomça, fazemdo mof-

tramça que eftavom comtra Pêro Mamrrique. ElRei de Navarra

pêro tijnha gram cobijça de cobrar o logar, dovidava fe lhe faziam

efto por arte, e chegou ataa pomte do Gronho, e fez emtrar fuás

gemtes demtro; e Pêro Mamrrique os colheo muj bem, e lhe fez

dar poufadas, e fahiu fora a elRei, pedimdolhe por merçee que

emtraífe : elRei de Navarra nom fe fiamdo deita cavalgada, pcnlfou

que pois os feus ja eram demtro, que logo fe pareceria (2) fe em

efte

(1) Homde avees de faber T. (2) que loguo pareceria T.



D'KLRKI D. FERNANDO 371

ette feito avia alguuma buirra; e nom quis eftomçe emtrar, amte fe

arredou da pomte, dizemdo que em outro dia vijmriam pêra -em-

trar dentro. Pêro IVlanrrique quamdo vio que elRei duvjdava de

emtrar, tornoulíe apreíTa pêra a villa; e como emtrou, fez prem-

der e roubar todallas gentes delRei de Navarra, e foi a guerra per

aqui defcuberta. ElRei Dom Hemrrique mandou logo o Iffamte

Dom Joham feu filho, com muitas gemtes, que emtraffem per Na-

varra, e levava quatro mil lamças, e muita gemte de pee e beeítei-

ros(i); e ouve elRei de Navarra leis çemtas lamças de Imgrefes

a folldo, que emtravom per Caítella comos Navarrefes: e o Iffamte

Dom Joham depois que tomou alguuns logares em Navarra, tor-

noulíe por razom do imverno que era gramde, ca era eito no mez

de dezembro, e chegou a Tolledo, homde elRei Dom Hemrrique

eítava; e dalli partio elRei, e foiffe pêra Burgos; e alli fez outra

vegada jumtar luas gentes, pêra o Iffamte emtrar per Navarra : e

elRei foube deflo parte, e emvjou dizer a elRei Dom Hemrrique,

que quiria com el aver paz ; e veherom por embaxadores Dom Ra-

miro Sanchez Darelhano, e huum prior de Roçavalles. A elRei

Dom Hemrrique prougue com elles, e trautarom fuás amizades, a

faber, que elRei de Navarra emviaffe os capitaães Imgrefes fora de

fua terra, e que elRei Dom Hemrrique lhe empreítaífe vijmte mil

dobras, pêra paga do folldo que lhes devia, e affi outras comdi-

çoões que nom curamos dizer. Dalli íe partio elRei Dom Hemrri-

que pêra huuma lua cidade, que chamam Sam Domingos da cal-

çada, e alli veo elRei de Navarra, que foi delle bem recebido, e ra-

tificarom léus trautos e amizades; e eíteve hi féis dias, e tornoulíe

pêra leu reino. E elRei depois de fua partida, começou de le fem-

tir mal; e aficou ho a door de tal guifa, que huuma fegumda feira

aos vijmte c nove dias de mayo, requirio o lacramento, e a hum-

çom; e depois aílemtouífe na cama acoitado, veítido em panos

dou-

(1) e beftaria T.
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douro, e dilfe prefemte os que hi eftavom: «Dizee a meu filho o

«Iífamte Dom Joham, que em razom da çifma da egreia, que aja

«boom comífelho como deve fazer, por quamto he cafo muj perij-

«gofo. Outro fi que lhe rogo, que fempre feia amjgo da cafa de

«Framça, de que eu recebi mujta ajuda: e que lhe mando, queto-

. «dollos prifoneiros Imgrefes, e Portuguefes, e doutra quallquer na-

«çom, que todos leiam folltos». Em eito aficamdoffe a alma pêra

partir do corpo, veftirom lhe huum avito da hordem de Sam Do-

mimgos ; e leemdo ja duas oras amdadas do dia, acabou fua vida

e deu o fprito, avemdo quaremta e féis annos e çimquo mefes de

lua hidade, e treze annos e dous mefes que fora alçado por Rei em

Callaforra, e morreo na era de mil e quatroçemtos e dezaseis an-

nos. E por quamto neefte mes que el morreo, treze dias amte que

finaffe, aos dezafeis do dito mes, foi huum gramde eclipfe depois

do meo dia, que parecia a todos que era noite, de guifa que fogiam

as gemtes fora dos muros dos lugares hu viviam, differam muj tos

que fe fezera por fua morte ; mas os emtemdidos moftravom, que

os eclipfes fe fazem per obra de natureza em certos tempos, e que

aquel eclipfi nom fora feito por aazo de fua morte, mas que el acer-

tara de fe finar naquel tempo, que o eclipfi avija de feer.

CAPITULO CXI

Como reinou elRei Dom Joham de Cajlella, e lhe na-

çeo huum filho, que ouve nome Dom
Hemrrique.

Finado elRei Dom Hemrrique, foi alçado por Rei na cidade de

Sam Domimgos da calçada o Iffamte Dom Joham, feu primo-

génito filho, naquella fegumda feira que feu padre morreo, e foi efte

Rei Dom Joham o primeiro que ouve affi nome, dos Reis que rei-

narom em Caftella ; e começou de reinar em hidade dé vijmte e

fete
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fetc annos e dous meies e meo, e no mes de julho leguimte em dia

de Samtiago se cprohou, acerca de Burgos, em huum moefteiro

de donas que chamom as Olgas; e fez em esse dia coroar a Rai-

nha Dona Lionor lua molher. filha delRei Dom Pedro Daragom, e

armou çem cavalleiros, filhos de ricos homeens e fidallgo?. de feu

reino, e forom effe dia feitas gramdes feitas demtro na cidade de

Burgos. Hora sabee, que em efta lazom que elRei Dom Hemrrique

leu padre morreo, tijnha armadas oito gallees, e cimquo que lhe

elRej Dom Fernamdo de Portugal dava em ajuda, e eftavom to-

das treze em Samtamder, pêra hirem em ajuda delRei Karllos de

Framça, que avija eltomçe defvairo com elRei de Himgraterra,

lbbre coufas que dizer nom curamos. E quamdo as gallees de Por-

tugal souberom como elRei Dom Hemrrique era morto, partiromlTe

da companhia das outras, e vehcromfle pêra Lixboa. O capitam

das gallees de Caítella quamdo ifto vio, emviou dizer a elRei feu

lenhor, como as gallees de Portugal eram tornadas, e como era

fua merçee de fazer; e el lhe mandou, que com as luas oito fosse

em ajuda delRei de Framça: e forom alia, e tomarom quatro bar-

chas de Imgrefes, que amdavom darmada, e fezerom alguuns ou-

tros nojos; e gradeçeolhe mujto elRei de Framça efta ajuda, e fir-

maram feus preitos e aveenças, ficamdo mujto amigos, e liados em

huum. E naçeo em elte ano a elRei Dom Joham de fua molher,

huum filho que ouve nome Dom Hemrrique, o qual natureza apre-

lemtou a efte mundo na cidade de Burgos, quatro dias do mes

doutubro, e foi depois Rei de Caítella, como adeamte ouvirees.

CA-
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CAPITULO CX1I

Como fe trautou ca/amento antre a Iffamtc Dona Bea-

triz de Portugal, e o Iffamte Dom Hemrrique,

filho deiRei (i) de Cajlella.

HVTo ano feguimte de quatro çemtos e dezooito, estando elRei

J_ i de Caftella em Sevilha, depois que ouve armadas vijmte

gallees pêra mamdar em ajuda delRei de Framça, e com ellas por

capitam Fernam Samchez de Thoar, das quaaes armava elRei de

Framça dez aa fua cufta, fegumdo os trautos que avija amtrelles;

partio elRei daquella cidade no mes de mayo, e amdamdo per

leu reino, chegarom aa villa de Cáceres do biípado de Coyra,

omde el por eftomçe eftava, Dom Joham AftbmTo Tello, comde

Dourem, e Gomçallo Vaafquez Dazevedo, fenhor da Lourinhaã,

embaxadores delRei de Portugal, pêra trautarem caíamento amtre

a Iffamte Dona Beatriz, filha delRei Dom Fernamdo (2), e o Iffamte

Dom Hemrrique, feu primogénito filho; dizendo que por ferviço

de Deos, e bem de paz e de concórdia, que fe desfezeílem os efpo-

lbiros da dita Iffamte com Dom Fradarique, Duque de Benavente,

feu irmaão, com que eftava efpofada, fegumdo amte teemdes ou-

vido, e que cafaffe com efte feu filho
;
pois que a Iffamte ainda era

meor de hidade, e o podia bem fazer. A elRei de Caftella prougue

dello, e trautarom fuás aveemças em razom deftes efpofoiros, e

outras coufas, fobre as quaaes efle Rei de Caftella emviou logo

seus embaxadores a elRei de Portugal, a faber, Dom Joham Gar-

cia Manrrique, bifpo de Segomça, chamcellcr moor delRei, e Pêro

Gomçallvez de Memdomça, feu camareiro moor, e Inhego Ortiz

Deftunhega, fua mayor guarda (3). E chegarom aa villa de Portal-

le-

(1) delRey Dom Joham T. (2) Dom Fernamdo de Portugal T.

(3) sua goardamoor T.
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legre, omde elRei Dom Fernamdo era eftomçe, e trautarom e fir-

marom com elle, que quamdo o Itíamte Dom Hemrrique chegaffe

a hidade de fete anos, que elRei leu padre fezeffe de guifa, que

efpofaffe com a Iffamte fua filha per pallavras de prefemte; e

quamdo vehelTe a hidade de quatorze, que fezeffe fuás vodas com

ella de praça : e que elRei de Caftella no mes de setembro horde-

naffe cortes em leu reino, nas quaaes fezeffe receber por Rei e por

Rainha, depôs lua morte, o dito leu filho e a dita Iffante; e que

ouveíTe defpemffaçoin do Papa pêra poderem cafar. E que daria

logo ao Iffamte feu filho Lara e Bizcaya, com feus comdados. E a

Iffamte vijmdo a feer Rainha, avia daver todallas villas e cidades

que as Rainhas de Caftella coftumarom daver; e acomteçemdo

morrer o dito Iffamte, teemdo ja ávido com ella jumtamento, que

ella ouveíTe por homrra de feu corpo, Medina dei Campo, e Ca-

lhar, e Madrigal, e CUmedo, e Arevollo. E morrendo o dito Iffamte

fem avemdo delia filho, ou nom fe fazemdo o cafamentc. tem aazo

e culpa delia, e morremdo elRei Dom Fernamdo, e nom leixamdo

filho herdeiro, que elRei de Caftella ajudaffe a cobrar o reino aa

dita Iffamte, e manteer em fua honrra. E por quamto elRei de Caf-

tella e elRei de Portugal eram primos, filhos de irmaáos, ca elRei

Dom Fernamdo era filho de Dona Coftança, molher que fora del-

Rei Dom Pedro de Portugal, e elRei Dom Joham filho da Rainha

Dona Johana, molher que fora delRei Dom Hemrrique feu padre.

as quaaes forom ambas irmaãs, filhas de Dom Joham Manuel
;
por

iffo hordenarom os Reis antre fi, que pois huum do outro era mais

chegado paremte, que cada huum avija, feemdo da parte dos pa-

dres no terceiro graao, e da parte das madres primos com irmaãos;

que avijmdo cafo, que de nenhuum delles foffe achado per linha

dereita deçemdemte barom ou fêmea, lidemamente nado. que ef-

tomçe elRei de Caftella podeffe herdar os reinos de Portugal, ou

elRei de Portugal os reinos de Caftella. E por eftas e outras cou-

fas.
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fas, que amtre os Reis forom devifadas, feerem mais firmes, pofto

que abaftamtes eícripturas fobre todo foffem feitas; hordenarom,

que amte do mes de mayo feguimte fe viffem ambos peífoalmente,

pêra fallar e aprovar mais firmemente todallas coufas, que per feus

procuradores eram feitas e determinadas
;
poemdo elRei de Portu-

gal em arrefeens, por feguramça deitas viítas, o caítello de Portal-

legre, e o Dolivemça, os quaaes tevesse o dito comde, e Gomçallo

Vaafquez ; e elRei de Caftella, Alboquerque, e Vallemça Dalcam-

tara, que teveffe Pêro Gomçallvez de Memdoça, e Inhego Ortiz

Deítunhega. Defpois deito no mes feguimte dagoíto, chegarom aa

cidade de Soria Dom Affonfo, bifpo da Guarda, e Hamrrique Ma-

nuel de Vilhena, fenhor de Cafcaaes, e o doutor Gil Doffem, e Rui

Louremço, dayam de Coimbra; e differom a elRei de Caftella, que

fegumdo os trautos que amtrelle e elRei Dom Fernamdo feu fe-

nhor avia, que el devia de fazer cortes ataa primeiro dia de fetem-

bro, nas quaaes todollos fenhores, e fidallgos, e cidades, e villas

de leu reino (1) aviam de fazer menagem, pêra guardarem aquel-

les trautos na maneira que forom devifados, e que prougueffe

aa fua real alteza de o mamdar affi fazer. ElRei diífe logo, que

lhe prazia, e que feemdo ja deito avifado, o noteficara per todo

feu reino, e dera por procuradores ao Iffamte Dom Hemrrique

feu filho, pêra em feu nome receberem taaes menageens, Pêro

Gomçallvez de Memdoça, e Pêro Lopez Dayalla, leu alferez moor.

Emtom forom alli feitas cortes, prefemte todollos prelados, e fe-

nhores, è fidallgos, per fi e(2) per feus procuradores, e iífo meef-

mo das villas e cidades de todo o reino ; e todos fezerom preito e

menagem, de guardarem compridamente todallas coufas em aquel

trauto contheudas : e feitas deito e doutras coufas pubricas e abaf-

tantes efcripturas, hordenou elRei de mamdar a Portugal, pêra re-

ceberem outras taaes menageens em femelhantes cortes, Dom
Gom-

(1) de seus reinos T. (2) per fi ou B.
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Gomçallo, bifpo de Callaforra, e o dito Inhego Ortiz Deftunhega,

e Fernamdafonfo, doutor em degredos. E naçeo a elRei Dom Jo-

ham de Caftella outro filho em este anno, que chamarom o Iflamte

Dom Fernamdo, que foi fenhor de Lara, e Duque de Penafiel.

CAPITULO CXIII

Como clRei de Caflella, e elRei de Portugal declaràrom

por o Papa Clemente, e lhe derom a obediemçia.

Ahordenamça de bem eftoriar nos requere tornarmos dar fim

ao feito da çifma, que começado teemos, pofto que breve-

mente leja comtado, pollo mujto que teemos de dizer das feguim-

tes eftorias. Omde fabee, que feitos no mumdo aquelles dous Pa-

pas, a laber, Urbano e Clemente, que ouviftes, forom os Reis em

luas provemçias muj comtorvados de tal feito, duvjdando mujto

qual parte teeriam; antre os quaaes foi huum elRei Dom Joham

de Caftella, e elRei Dom Fernamdo de Portugal: e pofto que cada

huuns em fuás terras e fenhorios fe trabalbaffem com maduro comf-

felho faber qual daquelles era feu certo (1) paftor, liamças e afei-

çoões que levam o dereito a qual das partes querem, fezerom de-

vifom na igreia de Deos: ca elRei de Framça, que avia gram liga

com elRei de Caftella, emviou a el feus embaxadores, dizemdo, que

o emleito chamado Clemente, era verdadeiro Papa, ho qual al-

guuns deziam que era feu paremte; e que per efta guifa diziam

que elRei Dom Joham mandara rogar a elRei Dom Fernamdo,

que declaraffe por aquel Papa Clemente. E elRei de Portugal, pofto

que primeiro ouveffe acordo com os leterados de feu reino, com-

tra voomtnde do mais saão comffelho, e comtra defeio de todo o

poboo, fegujndo mais a afeiçom da carne, que o juizo da razom,

declarou na cidade Devora, omde eftomçe eftava, o dito Clemente

feer

(1) certo e verdadeiro T.
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feer verdadeiro Papa, e nom Urbano fexto em cima nomeado: a

qual declaraçom como dizemos, emtemderom a moor parte dos

de feu comffelho, que fora por rogo do dito Rei de Caítella, e per

comílelho de Dom Martinho Caítellaão, bifpo emtom de Sillves,

que era mujto feu privado. Depois defto elRei de Caítella na cida-

de de Sallamanca, femelhavelmente declarou ter(i) a parte daquel

Clemente, que fe (2) chamava Papa feptimo, efcprevemdo huuma

muj gramde carta per todos feus reinos, e a outras partes, por

quaaes razoões fe movera a tal declaraçom : como quer que a fama

comuum era, que elRei de Caítella nom fezera eito, falvo per comf-

felho e amor delRei de Framça, por a amizade que ambos aviam

contra a cafa de Imgraterra, que tijnha com Urbano fexto. E porto

que eftes Reis ambos de Portugal e Caítella, fezeífem taaes decla-

raçoóes moítramdo ao poboo fua emteemçom, mujtos ouve hi que

lhe prouguera o dia que afll declaravom, que diíferom huumas ra-

zooes de proteftaçom, que elRei de Framça diffe quamdo declarou

por o Papa Clemente, dizemdo em eíta guifa: «Nos Karllo quimto,

«Rei de Framça, proteítamos, e fomos fempre preítes deitar obe-

«diemte aa declaraçom do comçelho geeral, e de nos nom partir per

«nenhuum modo da unidade da famta e apoítollica egreia; em pêro

«paramdo mentes aas rellaçoóes que nos trouverom alguuns noífos

«meífegeiros, que emviamos em Itallia, e em outras alomgadas par-

«tes, e o juramento feito fobrelte cafo de três cardeaaes, que a nos

«veherom, e vifta fobre o dito juramento fua emformaçom das pal-

«lavras que nos diíferom, por a parte de cada huum dos ditos em-

«leitos, falva fempre noífa comçiemçia, quamto he de prefemte,

«nom nos oufamos partir da obediemçia de noifo fenhor o Papa

«Clemente, o qual teemos por verdadeiro ataa qui; amte lhe obe-

«deeçeremos come (3) verdadeiro paftor, vigairo de Jefu Chrifto,

«fal-

(1) declarou per T. (2) Clemente, e por ella ter, ho qual fe T.

(3) como a T.
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«favo fe formos cm outra devida maneira emformado(i)». E di-

ziam alguuns que eftas pallavras virom, que elRei de Framça, fe

fua merçee fora, que devera de dizer fazemdo proteftaçom efpiçial;

ca afll o differom outros Reis e Primçipes, que teverom com qual

quer deftas partes: outros afirmavom que fora mujto melhor ne-

nhuum Rei, nem Primçipe nom declarar por alguum delles; ca fe

os fenhores todos íe teverom fem fazer nenhuuma declaraçom,

nom durara tamto a çifma na egreia, como ouvjrees que durou

:

mas cada huuns amdando a efcolher, teverom com Urbano o Em-

perador, e os feus iffo meefmo, e elRei de Imgraterra, e outros Reis

e fenhores; e com Clemente, elRei de Framça, e elRei de Caftella,

e elRei de Portugal, e elRei Daragom : e deíla guifa, por noffos

peccados, foi eítomçe o corpo miflico da egreia feito com duas ca-

beças, afll como corpo momítruu, que era fea coufa de veer.

CAPITULO CXIV

Como elRei Dom Fernamdo pedio comffelho a feus pri-

vados, de que guifa poderia fa\er guerra a elRei de

Caflella, e da repqfla que lhe fobrello derom.

Aimda que o trabalho e hufamça das armas crie os fidallgos

coraçoões, e lhe de gram melhoria pêra foportar os aífaaens

e afperezas, que lhe avijnr podem ; nom foi a emteemçom delRei

na feguimte guerra, que fe por eito demoveífe a ella, mas por fe

vimgar das emjurias e gramdes avamtageens, que elRei Dom
Hemrrique comtra elle moftrara, affi em lhe queimar Lixboa, como

em outras coufas, de que mais tocado nom compre aqui feer, pois

ja compridamente fom efcriptas cada huuma em feu logar; e po-

rem fempre tragia fua falia com os Imgrefes, o mais emcuberta-

mente que podia, emtemdemdo que em alguum tempo lhe compria

fua

(1) emforraados B.
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lua ajuda: e teemdo el femtido, que mais per fortuna e coftella-

çom, que per fua ardideza e esforço, elRei Dom Hemrrique aca-

bava taaes feitos (i), pofto que afaz de boom, e ardido cavaleiro

foffe ; determinou, nom embargando as aveemças que com el em

tua vida, e depois com elRei Dom Joham feu filho fezera, de co-

meter guerra comtreelle, creemdo que per ventuira lhe feeria fortu-

na ezquerda, e nom em fua ajuda, como fora a elRei feu padre. E

fez chamar os de feu comífelho, pêra fallar com elles efta coufa; e

todos jumtos na villa de Samtarem, homde elRei Dom Fernamdo

eftomçe eftava, propôs elRei huum dia peramte todos, dizemdo em

cita guifa: «Eu vos fiz aqui vijnr, por fallar com vofco coufas que

«em voontade tenho de fazer, por me comífelhardes que vos fo-

«brefto parece bem. Vos fabees os nojos e dampnos, que delRei

«Dom Hemrrique ei recebidos, os quaaes me nunca fogirom da

«voomtade, teemdo fempre defeio de os vimgar, vijmdo me tempo

«a maão de o bem poder fazer: e pofto que com elle paz e aveen-

«ças fezeífe, mais foi per força de defavemtuira, que por tallamte

«de as eu fazer: por que me parecia, que efte homem mais por

«coftollaçom e fortuna, que per avamtageens de cavallaria, naçera

«em praneta de fe homrrar de todos feus vizinhos: e por que fem-

«pre tive coraçom daver difto vimgamça, como viífe tempo aaza-

«do, agora que me parece que o melhor poíTo fazer, que em outra

«fazom, pois que el he morto, tenho voomtade de o poer em obra;

«ca pofto que feu filho herde o reino per fua morte, nom herdara

«avemtuira dos boons aqueeçimentos que feu padre avia, ca muj-

«tas vezes de bem avemturado padre acontece de fair muj defa-

«vemturado filho: e eu avermehia por muj comtemte, fe podeffe

«vimgar em no filho, os nojos e dampnos que me o padre fez; po-

«rem lamçamdo de mim todo (2) empacho das coufas paífadas,

«quero logo aver com el guerra ; e rogovos que me dees comífelho,

«de

(1) acabava feus feitos T. (2) todo o T.
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«de que guifa vos parece que fe eito melhor pode fazer». Os que eram

prefemtes, quamdo ifto ouvirom, forom muj efpamtados de elRei

querer cometer tal coufa, e efto por as gramdes juras e prometi-

mentos, que nos trautos amtre el e elRei Dom Hemrrique feitos,

forom firmados, fegumdo ouvifles. Des i por que nora vijam geito,

como elRei com fua homrra, tal coufa podelTe cometer, e dillèrom:

«Senhor, eito que vos dizees he muj gramde coufa, e tamge a voífa

«homrra e eftado, e de todo o reino; e aíii como perda comuum,

«e door em todo o corpo, fe deve em ello aver comlfelho: e porem

«feia voífa merçee, que nos dees efpaço pêra cuidar em ello, e vos

«darmos repofta, fegumdo nos parecer». ElRei relpomdeo, que lhe

prazia, dizemdo que tomaffem defpaço três dias: e elles fe jumta-

rom todos no moeíteiro de Sam Domimgos, e avudo feu comlfelho,

derom logar ao comde velho, que diffeífe a elRei todo o que acor-

darom, e fua repofta foi deita maneira: «Senhor, vos fabees bem

«como ja per vezes ouveltes guerra com Caltella, e viitos os mal-

«les e perdas, que fe de taaes guerras feguirom a vos e a vollò rei-

«no, por que ella he muj gramde, e avomdada de mujtas gentes e

«armas, e do ai todo que lhe faz melter, e o voffo reino he pello

«contrairo : e ora pois a Deos prougue de vos poer com elRei Dom
«Hemrrique em paz, e el he ja morto, e voífa terra esíta dalfeífego,

«parece nos que nora he razom nem dereito, que vos demovaaes

«a fazer tal guerra, moormente com taaes juramentos e promeílas,

«quaaes vos e nos todos fobrello teemos feitas. Quamto he aos no-

«jos e defomrras, que leu padre dizees que vos fez, ja outros fe-

«nhores mais poderofos que vos, as reçeberom moores dalguuns

«Reis feus vizinhos, e fezerom paz com elles mujto em peor ma-

<neira, da que vos fezesltes: e porem nos parece, que devees cel-

ular de tal coufa, pois nenhuum razoado fumdamento tem pêra o

«averdes de começar». ElRei ouvjmdo eito, filhoulfe de forrijr, e

diife comtra o comde: «Pareçeme, comde, que vos outros nom

«aprem-
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«apremdeítes bem a maneira como vos eu eito diffe; ca eu nom

«vos pedia comíTelho, Te era bem daver guerra ou nom, ca eu que-

«roa aver em toda guifa, nom embargamdo todas voffas razoões,

«e outras mais que poffaaes dizer ; mas demamdavavos comíTelho,

«de que geito a poderia melhor fazer, e mais a meu falvo: mas

«pois que o vos affi dizees, eu averei a guerra todavia, e Deos me

«dará comíTelho e maneira como a poíTa fazer, e acabar com mi-

«nha homrra».

CAPITULO CXV

Como Joham Fernamde\ Amdeiro veo faliar a elRei fo-

bre a vijmda dos Imgrefes(i), e da maneira que el-

Rei com elle teve.

Quamdo elRei firmou em Tua voomtade de mover guerra com-

tra elRei de Caftella, amte per tempo que demandaffe efte

fimgido comíTelho, que teemdes ouvjdo, logo conçebeo em Teu em-

temdimento, que a maneira como Te eito melhor podia fazer, e com

mais Tua homrra e avantagem, affi era aver gemtes de Imgrefes em

Tua ajuda. Hora affi aveo que nos trautos das pazes, que elRei Dom

Hemrrique fez feemdo vivo, com elRei Dom Fernamdo, quamdo

veo cercar Lixboa, foi pofto huum capitólio, que elRei de Portugal

lamçaíTe fora de Teu reino dos Tenhores fidallgos, que Te pereelle

veherom depôs da morte delRei Dom Pedro, vijmte e oito peíToas,

quaaes elle quis nomear, como largamente ja teemos comtado ; e

deites nomeados, que elRei lamçou fora, foi huum delles Joham

Fernamdez Damdeiro, natural da Crunha, que Te vehera pêra elle

quando elRei Dom Fernamdo fora a Galliza; e himdoíTe affi do

reino, foi pella Crunha, e rouboua, e meteoffe em naves, e foiíTe

pêra Imgraterra; e amdamdo alia, foube elRei como el era muj

emtrado em caTa delRei, e de Teus filhos, o duque Dallamcaítro, e

o

(i) a elRei Dom Fernamdo fobre os IngrelTes, e vinda delles T.
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o comde de Cambrig, e bemquifto delles todos; e emtom lhe el-

crepveo fuás cartas fecretamente, que trautaffe com o duque as

aveemças, que ja teemdes ouvjdas, como quer que nom achamos

nenhuuma coufa que delias veheíle a feito (i); e quamdo emtem-

deo outra vez de mover efta guerra, lhe efcrepveo que fallalle com

o duque e com leu irmaão, em tal guifa, que fe lhe compriffe fua

ajuda, aveemdo guerra com Caftella, que o veheffe ajudar per leu

corpo e gemtes, com certas comdiçoões amtrelles devifadas. Joham

Fernamdez foi muj ledo de lhe feer requerido per elRei, que to-

maffe tal emcarrego, affi da primeira vez como defta ; e fallou com

o duque, e comde o melhor que íobreíto pode, de guiía que acer-

tou taaes aveemças, de que elRei e o comde forom comtemtes: e

hordenada a maneira como avija de vijnr, e com quaaes gemtes.

partioffe Joham Fernamdez de Imgraterra, e chegou ao Porto, e

defembarcou o mais emcubertamente que pode, por nom feer vifto

e defcuberto, e feerem per tal aazo quebrados os trautos que am-

tre Portugal e Caftella avia, e dalli fe foi a Eftremoz, homde elRei

Dom Fernamdo eftava ; e chegou per tal guifa, e afil calladamente.

que nenhuum por eftomçe foube parte de fua vijmda. E elRei foi

muj ledo com elle, e mujto mais das novas que lhe trazia; e por

razom dos trautos que com Caftella tijnha firmados, nom oufava

elRei que fua vijmda foffe defcuberta, nem que Joham Fernamdez

foífe vifto, e teveo efcondido em huuma camará dhuuma gramde

torre, que ha no caftello daquelle logar, homde elRei coftumava

de teer com a Rainha a feita, pêra quamdo alia foífe de dia, poder

com el mais emcubertamente fallar todo o que lhe prougueífe; e

depois que fe todos hiam, vijnha Joham Fernamdez doutra cafa

que ha na torre, e fallava com el prefemte a Rainha quaaes quer

coufas que lhe compriam : e algumas vezes fe fahia elRei depois

que dormia, e ficava a Rainha foo, e vijnhaífe Joham Fernamdez

per-

(i) a effeyto T.
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pereella, depois que fe elRei partia, e fallavom no que lhe mais era

prazivel, fabendoo porem elRei, e nom avemdo nenhuuma fofpei-

ta, como homem de íaão coraçom: e per taaes falias e eftadas

amehude, ouve Joham Fernamdez com ella tal afeiçom, que al-

guuns que dello parte íabiam, cuidavom delles nom boa fofpeita,

e cada huum fe callava do que profumia, veemdo que de taaes

peííbas, e em tal coufa nom compria a nenhuum de fallar ; e foi efta

afeiçom dambos tam gramde, que todo o que fe depois feguio, que

adeamte ouvirees, daqui ouve feu primeiro começo. Depois que el-

Rei teve fallado com' Joham Fernamdez todo o que lhe compria,

por que fe temeo de lhe feer fabudo que vehera a feu reino defta

guifa que diífemos, fezeo tornar emcubertamente, afíi como vehe-

ra, ataa acerca de Leirea, e fallou com elle que alli fe defcobriffe e fe

moítralfe, como que vijnha de caminho; e que elle como lhe taaes

novas diífeffem, fanhudamente o mamdaria premder, por todo mais

emcubertamente feer feito, e el fezeo afíi. E como elRei fez que o

novamente fabia, mamdou logo a gram prelfa Gomçallo Vaafquez

Dazevedo, gramde feu privado, que o foífe premder, fallamdo com

el a maneira que tevelle; e el chegou a Leirea, a horas que o achou

na cama, e tomouho prefo, e levouho ao caftello deífe logar, e alli

o leixou e tornouffe; e quamdo fe dei ouve de partir, deu lhe Jo-

ham Fernamdez huum agumil de criftal, obrado douro, que deffe

aa Rainha lua fenhora, e que o emcomemdaffe mujto em fua mer-

çee. A poucos dias fimgeo elRei que o mandava foltar, e que logo

fe foffe fora de feu reino, fo pena de morrer porem, e el partioífe,

e foiífe apreífa, moítramdo que fe tornava por aquella razom. E

por quamto elRei Dom Fernamdo tijnha ja acertado de aquel com-

de de Cambrig com certos fidallgos e gemtes de ímgrefes vijnrem

em fua ajuda pêra a guerra, que comtra elRei Dom Joham queria

cometer, por tamto fallou afíi fouto comtra os do feu comífelho,

nom reçebemdo nenhuumas razoões boas, que lhes per elles fo-

bref-



D'ELREI D. FERNANDO 385

breíto foíTem dadas; ca el nom lhe propôs o que fazer quiria pêra

aver per elles comffelho, mas por lhe nom dizerem depois que co-

metera tal guerra, fem lho fazemdo faber primeiro.

CAPITULO CXVI

Como elRei de Cajlella foube que elRei Dom Fernamdo

queria fa\er guerra, e da maneira que em
ello teve.

ACabamdo aquel comffelho, que amte deite capitolo avees ou-

vjdo, começou foar fama pollo reino, que elRei Dom Fer-

namdo queria cometer guerra comtra os Caítellaãos; e fallavaffe

eito per mujtas peffoas, nom o firmamdo(i) porem certamente. E

elRei Dom Joham eítava eítomçe em Medina dei campo, quamdo

fe eito começou de dizer, e el chegoufe mais pêra Portugal, e veoífe

a Salamanca, e alli finou a Rainha Dona Johana fua madre, avem-

do de fua hidade quareemta e dous anos: e logo a pouco tempo

lhe chegou recado, como o comde Moffe Aymom fe fazia preítes

pêra paffar a Portugal, em ajuda delRei Dom Fernamdo comtra

elle, com mil homeens darmas, e mil frecheiros; e que tragia voz

e demanda do duque Dallamcaítro feu irmaão, dizemdo, que avia

dereito no reino de Caftella, por parte de Dona Coítamça fua mo-

lher, filha que fora delRei Dom Pedro de Caftella. E fallamdofe

eito em fua corte, fobreveheromlhe mais per certas novas, que el-

Rei Dom Fernamdo em toda guifa fe percebia de lhe fazer guerra,

fazendoffe preítes de armai gallees, e pagar folldo (2), e perceber

fuás gemtes, e poer fromteiros pelas comarcas: e era affi defeito

que elRei Dom Fernamdo fe percebia darmar mujtas galles, e tij-

nha ja poítos fromteiros amtre Tejo e Hodiana, a faber, feu irmaão

o meeítre Davis em Olivemça, e Arromches, e Campo mayor; e

em

(1) nam afirmamdo T. (2) foldos T.
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em Elvas o comde Dom Alvoro Perez de Caftro; e em Portallegre

o priol do Crato Dom Pedro Alvarez (i); e em Beja o meeítre de

Samtiago Dom Eítevam Gomçallvez; e em Villa Viçofa o comde

de Viana, e Fernam Gomçallvez de Soufa; e afli nos outros loga-

res daquella comarca, fegumdo compria por guarda da terra. E el-

Rei de Caítella como deito foi certo, mandou aaquella parte aa

cidade de Badalhouçe o meeítre de Samtiago Dom Fernamdazo-

res com mujtas companhas comfigo, e ifíb meefmo mandou logo a

Sevilha armaras mais gallees que podeíTem(2), e partioffe logo

de Sallamanca, e foiffe a Paredes de Nayva, que era do comde

Dom Affonffo feu irmaão, por quamto lhe differom que eflava alli,

e trautava fuás preitefias com elRei Dom Fernamdo ; e o comde

foi percebido primeiro, e quamdo elRei chegou, nom foi achado

no logar, ca fe partira pêra as Efturas, e dali trautou fuás aveem-

ças com elRei, e veoffe pêra fua merçee : e elRei foiffe pêra Ça-

mora, feemdo ja a guerra pobricada a todos, e apregoada per man-

dado dos Reis, no mes de mayo deite prefemte anno.

CAPITULO CXVII

Como o meejire de Samtiago de Cajlella emtrou per Por-

tugal, e levou gram roubo, e fe tornou em falvo.

Como a guerra foi apregoada, e as gemtes certas que nom

aviam paz, trabalharomffe todos nas villas e logares dos ef-

tremos, de guardare(3) todas fuás coufas, e colherem os mamtij-

mentos pêra as cercas, por nom feerem achados de feus emmijgos,

e com elles fe foportarem em lomgo cerco fobrelles; e tiravom as

portas aas cafas, e lamçavom os vinhos a lomge, que de nenhuu-

ma coufa fe podeffem preftar. E vijmdo elRei Dom Fernamdo a

Evo-

(i) Dom Pedralvarez Pereira T. (2) que podefe T. (3) de goar-

dar T. de guardarem B.
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Évora, Vaafco Rodriguez Façanha, e Lopo Rodriguez(i) feu ir-

maão, diíTerom a elRei, que lhe parecia bem de mandar derribar

a cerca velha, moflxando que todollos que em ella moravom, tij-

nham da parte do Iffante Dom Joham, que amdava em Caftella ; e

que vijmdo os emmijgos fobre a cidade, que a cerca velha fe po-

deria defemder, e a nova nom: e efte comffelho lhe davom elles,

por que moravam fora da cerca velha. E elRei cremdoos, man-

douha derribar, e durou o derribar delia bem três anos ; e todollos

do reino lho teverom a mal por derribar tal cerca, e affi afortalle-

zada de muros e de torres, como outra tal em ília terra nom avija. Em
efto o meeftre de Samtiago de Caftella, que eftava por fromteiro

em Badalhouçe, como diffemos, e Dom Meem Soarez, meeftre Dal-

cantara com elle, e mujtas gemtes em fua companha, emtrarom

per Portugal, e eram per todos mujta gente de pee e de cavallo, e

chegarom a Elvas huuma quimta feira, e poferom fuás temdas nos

olivaaes, e dalli partirom em outro dia, e foromíTe a Veiros, e com-

baterom a dita villa, de guifa que poferom fogo aas portas da bar-

vacaã; e dormirom hi effa noite da parte aalem da ribeira, e par-

tirom ao fabado pella manhaã, e foromíTe per Soufel e pello Cano;

e correndo per aquella terra, apanharom mujto gaado que per

aquella comarca amdava, e tornaromffe, e veherom dormir aa Ri-

beira de Freixeo; e affi tornamdo per fuás jornadas, avemdo ja

oito dias que amdavom per Portugal, veherom dormir a Rio torto,

termo Delvas; e outro dia aa quarta feira mamdarom toda fua

prefa de gaado e prifoneiros pêra Badalhouçe, e os meeftres com

fua companha partirom pêra as Brocas, por teer o caminho ao

prior do Crato e ao craveiro, que lhes era dito que as tijnham cer-

cadas; e queimaram o arravalde de Vallemça, e nom os emcon-

trarom, e tornaromffe pêra Badalhouçe.

CA-

(1) e Lopo Diaz T.
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CAPITULO CXVIII

Como o comde Dom Alvoro Pere\ fahio a correr com-

tra Badalhouçe, e do que lhe aveo com os

do loguar.

Nom achamos coufa que comtar feia, que os fromteiros Portu-

guefes, que eftavom naquella comarca, fezeffem, em quamto

os meeftres emtrarom per Portugal; laivo que o comde Dom Al-

voro Perez de Caítro, que por fromteiro eftava em Elvas, horde-

nou de hir correr comtra Badalhouçe, e diffe a Gil Fernamdez,

morador em aquel logar, de que ja avemos feita meemçom na

guerra delRei Dom Hemrrique, que lhe rogava que foffe em fua

companha, e lhe prometeffe que fe nom partiffe delle, e Gil Fer-

namdez lho prometeo : emtom fe fezerom preftes, e forom correr

acerca da cidade ; e forom os da corredura deamte, e o comde fi-

cou em çillada com Gil Fernamdez, e com parte das gemtes. O lo-

gar eftava bem fornido (i) de defenfores, de que logo fahirom tam-

tos após os Portuguefes, que lhe começavom de fazer maao jogo.

Gil Fernamdez quamdo os daquella guifa vio vijnr, diffe ao comde

muj trigofamente : «Senhor, nom compre mais foportar aquel dano,

«que os da corredura vêem fofremdo; mas acorrelhe(2) apreffa,

amte que mais feia». O comde começou de poer o feito em vagar,

e Gil Fernamdez cavallgou logo com vijmte de cavallo que o fe-

guir quiferom, e diffe comtra huum efcudeiro, que chamavom Gil

Vaafqnez Barbudo, com que ouvera pallavras peramte o comde:

«Amdaae pêra aqui, Gil Vaafquez, ca agora eu quero veer como

«fe effrema o macho da fêmea». E o comde quamdo eito vio, diffe

comtra Gil Fernamdez: «Parece que mal vos lembra o que me

«prometeftes, que diífeftes que vos nom partiriees de mim». «Se-

«nhor,

• (i) fornecido T. (2) acorreylhe T.
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«nhor, difle elle, nom he tempo pêra teer tal promeffa. pois qUe

«veemos os noflbs paffar mal, e nos eítarmos oolhamdo». Emlom

fe partio a todo correr, e chegou aos corredores esforçamdoos

quamto podia; e de tal guifa o fezerom todos, que derom volta os

Caítellaãos contra fua voomtade, e per força lhe fezerom paliar o

vaao(i) de Odiana, e na paffagem ouve affaz de mujtos feridos:

e afíi os meterom demtro pellas portas da villa, e tornaromle pêra

Elvas.

CAPITULO CXIX

Como elRei Dom Fernamdo mamdou aos fromteiros dam-

tre Tejo e Odiana, que fojfem pelíeiar com o mcef-

tre de Samtiago de Cajlella.

Elrei Dom Fernamdo eítava em Santarém elperamdo novas,

quamdo lhe differom que o meeítre de Samtiago de Caftella

quiria emtrar a correr em feu reino, como ouviftes; creemdo o que

todos cuidavom, que lhe poeriam a praça aquelles fenhores e gem-

es, que eftavom pellas fromtarias: e dizem aqui alguuns, que

o meeítre Dom Fernamdozores, que era muj boom cavalleiro,

quamdo ouve de fazer aquella emtrada, que mandou dizer a to-

dollos que eftavom por fromteiros naquella comarca, que Te per-

çebeffem, ca el quiria emtrar a certo dia; e que elles todos ouve-

rom feu comlTelho, e huuns differom que lhe pofellem a praça, e

outros acordarom que nom; e em iíto emtrou elle, da guifa que

teemos comtado. E quamdo elRei ouvio que elle emtrara. e que

os feus corriam a terra e roubavom (2), pefoulhe muj to de os lei-

xarem affi emtrar, pêro tijnha feuza que aa tornada pellejaffem

com elle: e quamdo foube que fe o meeftre tornara em laivo com

tamanho roubo de lua terra, ouve grande nojo por efto, e man-

dou a todollos fenhores e cavalleiros, que eftavom naquella from-

ta-

(1) o vaao do rio T. (2) e a roubavão T.
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taria, que fe juntaffem todos, e foíTem comtra Badalhouçe pelleiar

com(i) o meeftre Fernamdozores: e emviou Gomçallo Vaafquez

Dazevedo, feu gramde privado, que fe foffe pêra elles, e feer de

companha em aquella obra : e a fama era que o mamdava por ca-

pitam de todos, e que per elle fe regeífem, mas efto era mal dizer

e nom verdade; ca nom era razom nem coufa aguifada(2), que

tal homem como elle, pofto que boom e gramde foffe, que teveífe

carrego da capitania de taaes fenhores e fidallgos, como alli efta-

vom: porem a fama foava affi daquella coufa, que aquelles que o

crijam, eram mujto anojados; pêro fem embargo difto, todollos

fromteiros forom jumtos(3) em Villa Viçofa, e Gomçallo Vaafquez

Dazevedo com elles, huum domingo fete dias do mes de julho, e

feeriam per todos ataa mil lamças de boa gente, e mujtos beef-

teiros, e homeens de pee.

CAPITULO CXX

Como os fromteiros damtre Tejo e Odiana fe jumtarom

pêra pellejar com o meeftre, e por qual ra\om

fe nom fe\.

Ante defte ajumtamento, eftamdo afil os fromteiros cada

huum em feu logar, mandou elRei Dom Fernamdo cha-

mar Nuno Alvarez, irmaão do prior do efpital, Dom Pedrallva-

rez, que eítava amtre Doiro e Minho, fazemdolhe faber per fua

carta, que el por feu ferviço hordenara de poer fromteiro {4) am-

tre Tejo e Odiana, e mamdara eftar em Portallegre o prior Dom
Pedro Alvarez, e feus irmaãos; e que porem lhe mandava, que fe

foffe logo pêra elles. Nuno Alvarez tamto que vio o recado del-

Rei, fem outra tardamça fe guifou do que lhe compria, e levou

com-

(1) comtra T. (2) avyffaada T. (3) fe foram ajumtar T. (4) fron-

teiros B.
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comfigo vijmte e çimquo(i) homeens darmas, e trimta (2) ho-

meens de pee efcudados, todos boons e pêra feito; e chegou a

Portallcgre, homde foi bem recebido dos irmaãos, e doutros, a que

prougue com fua(3) vijmda. Elte Nuno Alvarez era filho do prior

Dom Alvoro Gomçallvez Pereira, de cuja geeraçom e obras mais

adeante emtemdemos trautar, quamdo nos comveher efcrepver os

gramdes e altos feitos do meeftre Davis, que depois foi Rei de Por-

tugal, em que lhe efte Nuno Alvarez foi muj notável e maravilhofo

companheiro. E eílamdo afíi Nuno Alvarez com eftes fenhores.

hordenarom lua hida em efta guifa: repartiram certos capitaães

que levalTem a avamguarda, e com elles Gomçallo Vaafquez Da-

zevedo; e por que emtemderom que aimda podiam hir fem empa-

cho dos emmijgos ataa Elvas, hordenarom que todollos homeens

de pee e carriagem foffem pello caminho dereito amte a avam-

guarda, regidos e comçertados pêra qual quer coufa que lhes ave-

heffe; e afíi partirom aa fegumda feira: e himdo afíi pello caminho,

chegamdo a huum foveral, que he amtre Villa Viçofa e Elvas,

aaquem do campo homde jaz Villa Boim, Nunallvarez fe fahio do

caminho a cuidar no que lhe prazia, per aquelle foveral: e himdo

affi cuidamdo, oolhou por deamte pello caminho comtra huumas

aldeãs altas, que fom acerca de Villa Boim, e vio nas ladeiras a

carriagem e homeens de pee, que hiam hordenados, como com-

pria; e o foi fahia eftomçe, por que era bem pella manhaã, e dava

nas lamças aos hommens de pee, de guifa que feu relluzir os fazia

parecer homeens darmas, poftos em aazes, come mujta gemte em

batalha. Nunallvarez como efto vio de fofpeita, nom fe lembramdo

da carriagem que hia deamte, leixou o cuidar em que hia pemíTam-

do, e pollo defeio que levava na batalha, de que avija gram voom-

tade, outorgoufelhe o coraçom que aquel era o meeftre de Sam-

tiago de Caítella, que ja vijnha com fuás gemtes preftes, e como efto

com-

CO xxx T. (2) e xx T. (3) de fua T.
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comçebeo em fua voomtade, voltou a gram preffa, dizemdo aos

que vijnham na avamguarda: «Boas novas, fenhores» : e elles

aballarom pêra ele, dizemdo: «E que novas fom eflas, Nunallva-

res ?» «Senhores, diífe elle, digovos que vos teemdes aqui o meef-

«tre de Samtiago de Caftella, o qual vem preftes pêra vos poer a

«batalha ; afíi que efcufado he voílo trabalho de o mais hirdes buf-

«car» : e elles todos ledamente refponderom que de taaes novas lhe

prazia mujto, damdo mujtas graças a Deos, no qual efperavom

que os ajudaria comtra elle. Nunallvarez como ifto fallou com el-

les, fem mais deteemça fe foi rijamente a reguarda omde vijnha

Gomçallo Vaafquez Dazevedo, e deulhe aquellas meefmas novas

;

e Gomçallo Vaafquez como as] affi ouvio, nom pode tam ledo feer,

que nom diífeffe eftas palavras, as quaaes a moor parte dos que

eram prefemtes ouvirom: «Bem fabia eu, que mujto era maa ca

«vehemos, pêro amte lho eu dixe» : e pregumtou a Nunallvarez fe

era verdade o que dizia, e el creemdo que era da guifa que cuida-

ra, refpomdeo que fi; pêro que vio que Gomçallo Vaafquez de

taaes novas era pouco contemte, ouve vergonha, e nom lhas qui-

fera teer ditas (i); e afíi como vehera rijo, afíi fe tornou pêra a

vamguarda homde avija dhir: e himdo todos por deamte naquella

hordenamça, acharam que nom era nada do que Nunallvarez dif-

fera, da qual coufa a mujtos prougue, e chegaram affi ataa Elvas.

E elles alli pêra averem comífelho da maneira que avijam de teer,

veolhe certo recado, como o Iffamte Dom Joham que amdava em

Caftella, vijnha com mujta gemte(2) de cavallo e de pee, em aju-

da de Dom Fernamdoforez, que elles hiam bufcar. Eftonçe ouve-

rom acordo que nom foliem mais por deamte, e que fe tornaffem

pêra fuás fromtarias, do qual conífelho Nunallvarez foi muj ano-

jado, e bem moítrava que fe o poder em el fora, doutra guifa hor-

denarom feu feito : e partidos elles aa quinta feira, ao fabado fe-

suin-

(i) teer dadas, nem ditas T. (2) gente de Caíteella T.
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guinte, que eram treze dias do dito mes, chegou o Iífamte Dom
Joham com o meeftre de Samtiago, e Dalcamtara, com mujtas

gemtes comfigo, e çercarom a villa Delvas, e jouverom íòbrella

vijmte e cinquo dias, e levamtarom feu arreai, e foromílc.

CAPITULO CXXI

Como Nunallrarei mamdou requejlar Joham Dadores,

filho do meejlre de Samtiago, e a raiom por

que fe demoveo.

Quamdo Nunallvarez vio que aquel jumtamento fe desfazia, e

que cada huuns capitaaens fe tornavom a fuás fromtarias,

foi muj anojado, como diffemos; e come homem novo de gram

coraçom, que mujto defeiava fervir elRei que o criara, des i feer

conhecido e aver nome de boom ; cuidou, fem fallamdo com outro

nenhuum, a gram criaçom que elRei em el fezera, e as mujtas

merçees que feu linhagem avia dei recebidas, e deu aa memoria

os deferviços que lhe o meeftre Dom Fernamdozores fezera em feu

reino: e como el nom era poderofo de tamtas gemtes que tornaffe

a ello, como lhe feu coraçom mamdava, e penífou que huum filho

que o meeftre mujto amava, que chamavom Joham Dazores, que

o mamdaffe requeftar pêra fe matar com elle dez por dez ; teemdo

que fe a Deos prougueífe de o matar, que faria gram nojo ao meef-

tre, pois lho doutra guifa nom podia fazer; e acomteçemdo de feer

o comtrairo, que el averia por bem empregado qualquer avijmen-

to(i) que lhe Deos dar quifeífe, pois era por ferviço de feu fenhor

elRei. E logo fem mais deteença pos em obra feu penffamento, e

mamdou requeftar Joham Dazores. que eftava em Badalhouçe com

feu padre (2), declaramdolhe em fua carta per pallavras, quaaes em

tal

(1) aviamemto T. (2) com feu padre Fernam Dozorez, meeftre de

Santiaguo T.
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tal caio compriam, que fe queria matar com elle dez por dez. Jo-

ham Dazores era boom cavalleiro, e de gram coraçom, e leda-

mente reçebeo lua requefta, moílramdo que de lhe feer feita lhe

prazia mujto, efcolhemdo logo pêra ello aquelles que com el avijam

de feer. Nunallvarez tamto que ouve feu recado que lhe prazia

demtrarem em campo, foi dello tam ledo, que mais doutra couta

nom(i) podia feer; e trabalhouffe logo daver nove companheiros,

e com el avijam de feer dez; e ouveos de fua criaçom e voomtade,

a faber, Martinhanes de Barvudo, que emtom era comendador de

Pedrofo, e depois em Caítella meeftre Dalcamtara; e Gomçallean-

nes Daavreu, que emtom era fenhor do Caftello de Vide; e Vaaf-

co Fernamdez, e Afibnfo Perez, e Vaalco Martijns do Outeiro, e

outros, per todos nove ; e com eítes partio el graadamente do que

avija, de guifa que forom comtemtos, e mujto mais o eram por o

gramde amor que lhe avijam. Nuno Alvarez como os teve preftes,

queremdo que efta obra nom fe perlomgalfe, mamdou logo a Caf-

tella pedir falvo comduto, affi do Iffamte Dom Joham, que na co-

marca eftava, como do meeftre Dom Fernamdozores, per amte o

qual a requefta em afijnada; e dambollos fenhores lhe veo falvo

comduto, qual compria pêra tal feito.

CAPITULO CXXII

Como elRei Dom Fernamdo foube parte da requefta de

Nunallvares, e mamdou a feu irmaão que lho

nom comjfemtijje.

Fazemdosse Nunallvarez preftes pêra dar fim a fua requefta,

pareçialhe o dia tarde que avia de feer acabada : e teemdo

ja pêra ello preftes feus companheiros, e concertado todo o que

mefter avja, fallou com o priol feu irmaão, dizemdo em efta guifa

:

«Ir-

(i) ho nam T.
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«Irmaão íenhor, bem fabees a obra que ei começada, e como a

«Deos graças, daquello que me faz mefter, nemhuuma coufa falle-

«çe; e porem vos peço por merçee, que me dees leçença peia me

«com a ajuda de Deos aver delia de defembargar». E o prio! rijm-

do com ledo fembramte, lhe refpomdeo defta maneira: «Irmaão,

«bem veio voífa voomtade que he boa; mas eu com razom vos

«poffo dizer aquello que fe coftuma dizer em exemplo, dizem-

«do que ai cuida el bayo, e ai cuida quem o fella; e efto vos digo

«por tamto, vos feede certo, que elRei meu fenhor foube parte da

«obra em que amdavees, e fegumdo parece pello que me efere-

«pveo, a el nora praz que tremetaaes dello, e mandou a mim que

«vos nom defle logar, e em cafo que o fazer quifeffees, que vo lo

«nom comflemtiífe: porem vos rogo que difto nom curees mais, e

«que vos façaaes preftes pêra vos hir comigo, por que elRei man-

ada que chegue logo homde el efta, e hiremos ambos de compa-

«nhia». Nuno Alvarez quamdo efto ouvio, pefoulhe mujto de voom-

tade, e bem deu a emtemder ao priol feu irmaão, que nom cria

que lhe elRei tal recado mandaffe; mas que el lho dezia de leu,

por o defviar do que fazer queria. O prior pollo fazer certo, lhe

moftrou emtom carta que lhe elRei fobrello mamdara. Nunallvarez

quamdo a vio, creeo o que lhe feu irmaão dezia : emtom diffe, que

pois affi era, que el nom fahiria de mandado delRei, pofto que

foffe mujto comtra lua voomtade, e que lhe prazia mujto de fe hir

com el a cafa delRei : e logo fe o prior fez preftes, e partirom am-

bos de companhia.

CA-
55
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CAPITULO CXXII1

Do que elRei diffe a Nunallvare\ em feito de fua requef-

ta. e das ra\oóes que lhe refpomdeo.

Opkioi. e Nunallvarez chegarom a Lixboa omde elRei eftava,

e tamto que elRei vio Nunalvarez, pregumtoulhe como ef-

tava fua obra que avia começada com Joham Dazores. filho do

meeírre de Samtiago de Caltella : «Senhor, diíTe Nunalh ares, a vof-

fa merçee o fabe também e melhor que eu». Emtom fallou elRei. e

diífe: «De verdade faziees ifto que affi começaftes?» Par Deos, fe-

nhor, de verdade, diífe elle, e com boom defejo». E elRei lhe pre-

guntou qual era a razom, por que fe a ello movia : refpomdeo Nu-

nallvarez, e diífe: «Senhor, a voífa merçee faiba, que por eu feer

«voífo criado, des i por as mujtas merçees que meu padre, e meu

«linhagem, e eu iífo meefmo de vos avemos recebidas, e emtemdo

«receber mais ao deamte, ei gramde voomtade de vos fervir em

«coufa, que vos ouveífees de mim por bem fervido; e comíijramdo

«eu como o meeílre de Samtiago de Caftella vos ha feitos alguuns

«deferviços em efta guerra; e como eu nom fom em eirado de tam-

«tas gemtes, nem em tal maneira, que lho por ora de prefemte

«doutra guifa poífa vedar; e veemdo como Joham Dazores, leu fi-

«lho, he muj boom cavalleiro, e quel mujto ama, cuidei de o re-

«queftar, como de feito fiz, pêra me matar com el dez por dez,

«como a voífa merçee bem fabe: e eito por duas razoões, a pri-

«meira, fe a Deos prouguelfe de eu delle levar a melhor, fazer nojo

«e gram defprazer a feu padre, em emenda do dampno que vos el

«em voífa terra fez, pois que por ora meu poder a mais nom

«abramge; a fegurhda, pofto que eu hi falleceífe, emtemdo que

«falleçia bem, pois era com minha homrra e por voífo ferviço.

«Porem, fenhor, vos peço por merçee, que todavia vos praza dello,

«e
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«e que aja de vos logar e leçemça pêra em efto comprir meu de-

«feio». EIRei efcuitou com voomtade as palia vras que lhe Xunall-

varez diffe, e tcemdolho a bem, na fim del'as refpomdeo afíi: «Nu-

«nallvarez, eu vejo bem vofla emteemçom, que foi e he boa, em

«efto que fazer quiriees, o que vos eu mujto gradeço, e tenho em fer-

«viço: e bem ibm certo que de tam boom criado, como eu em vos

«fiz, noui podia íahir le nam tal obra(i), e outras melhores; e eíta

«feuza ouve íempre em vos, e hei: mas quero que íaibaaes, que a

«mim nom praz de vos íeerdes em tal feito, por que eu pêra mais

«vos tenho, e pêra mayor coufa de vofla homrra, que de emtrar-

«des em tal requeria, de que le vos podia leguir perijgo, e nom

«muj gramde homrra, o que eu nom quiria; ca vos e outros taaes,

«tempo e logar averees, prazemdo a Deos, peramte mjm em huu-

«ma batalha, ou em outros gramdes feitos, provardes vofla(2) ar-

«dideza e voomtade, omde lei que nom falleçerees; e quamdo efto

«for, terrei{3) eu mais razona e aazo de vos fazer merçees, e acre-

«çemtar, como he meu defeio: e porem de poerdes maão em tal

requefta nom me praz, ante vos mamdo que o nom façaaes, nem

«curees mais deHo<4)». Xunallvarez quamdo vio a teemçom del-

Rei, defprouguelhc dello, e ficou muj quebramtado; e afli ouve

fim lua requefia, por que mais nom pode fazer.

CA-

(i) fenã tam boa obra T. (2) voíla grande T. (3) terey T.

(4) delia T.
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CAPITULO CXXIV
i

Como as gallees de Portugal forom bufcar as de Cajiel-

la, e como as acharom no porto de Saltes.

Iomo em cima avemos tocado, cada huum dos Reis no co-

meço deita guerra fe trabalhou de fazer armada de gallees,

e forom as mais que cada huum eftomçe pode(i) armar; ca elRei

de Caftella armou dez e fete em Sevilha, e elRei de Portugal ar-

mou vijmte e huuma em Lixboa, e huma galliota, e mais quatro

naaos que hiam com ellas : e por quamto per (2) -ellas gallees que

elRei Dom Fernamdo armava, nom avija abaftamça de galliotes,

mamdava elRei trager dos outros logares do reino mujtos homeens

prefos pêra ellas, e tragiam os baraços cheos delles, e emtregavom-

nos aos alcaides das gallees; e defta guifa forom em breve tempo

armadas, como quer que todos avijam por gram mal, tomarem os

lavradores e as outras pobres gentes, e meleremnas nas gallees

defta guifa
;
porem foi affi feito como elRei mamdou, e ellas pref-

tes de todo o que compria. Almiramte era defta frota o comde Dom

Joham Affonffo Tello, irmaão da Rainha, e hia na gallee que cha-

mavom a real, e çimquoemta homeens darmas comfigo: por capi-

tam hia Gomçallo Temrreiro, em outra gallee muj bem corregida;

e por patroões cada huum de íua hiam, Stevam Vaaz Philipe, Gon-

çallo Vaafquez de Meloo, Airas Perez de Caamoões, Joham Alva-

rez, comendador, irmaão de Nunallvarez, AífoníTo Eftevez Daa-

zambuja, Affonfle Annes das leis, Gil Efteves Farifeu, Rui Freire

Damdrade, Alvoro Soarez, Fernam de Meira, e outros que nom

curamos de dizer. As gallees e naaos preftes de todo o que lhe com-

pria, partirom de Reftello no mez de junho, omze dias amdados

delle, e chegarom ao Algarve, cofta de Portugal, em busca das gal-

lees

(1) podia T. (2) peera T.
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lees de Caftella, que ja bem Cabiam que amdavom pello mar dias

avia. Das gallees que em Sevilha forom armadas, era capitam For-

nam Samchez de Thoar, e chegou com cilas ataa o Algarve; e

quamdo ouve novas que as de Portugal hiam pêra alia, nom em-

bargando que foffe alfa/ de boom e ardido cavalleiro, pêro re-

çeamdo, como era razom, a avamtagcm das mais çimquo gallees

e quatro naaos, que as de Portugal levavom comíigo, nom quis alli

atemder, e tornouffe. Os Portuguefes quamdo chegarom, hiam ja

alguumas gallees mimguadas dauga, e por que fouberom novas que

pouco tempo avija que as gallees de Caftella partirom, por temor

que ouverom delias, diflerom que fe nom deteveíTem mais em na

tomar, mas quem augua levaffe, partifle com as outras que a nom

tijnham, e logo as feguiífem fem fazer mais deteemça : e efto foi aífi

trigofamente feito, que nom curarom de fallar como aviam de fa-

zer, nem poer avifamento(i), nem hordenamça de pellcja, por que

ja lhes parecia que aas maãos os tijnham tomados, fem defenffom

que os outros por fi teveffem; e efte foi o primeiro aazo da defa-

vemtuira, que aviam daver: e himdo ellas affi aas vellas com mim-

guado vemto, que todas aviam por fortuna emcamjnhar o que del-

ias hordenado tijnha, deu eftomçe tam gram vifta a alguuns peíca-

dores, que a duas e três legoas virom boyas de redes que no mar

jaziam, e fem mais fallar nem pedir leçemça, decerom os treus to-

mando os remos, e partiromífe da companhia oito gallees, que re-

marom pêra alia: as outras feguimdo viagem com efcallb vemto,

começarom de ficar duas que eram pefadas, e muj maas de vella,

a faber, a de Gil Louremço do Porto, e a de Gomçallo Vaafquez

de Melloo; afli que as doze hiam foos diamte, fem mais companhia

de naaos nem gallees. Himdo. elles afli defta guifa, feemdo ja horas

de meo dia, virom os maftos das gallees de Caftella, que jaziam lom-

ge arvorados, em huum lugar que chamam Saltes; e diffe Aflbnífe

Anes

(i) avifamento nenhuum T.
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Ancs das leis que as primeiro vio: «Senhor, boas novas, ca aquj

«teemdes a frota de Cafteiia, que vijmos bufear» : elle amainou logo,

e todallas outras gallees callarom as velías; as gentes começarom

de ferver na gallee do comde, traballiamdo cada huum de fe armar

e fazer preftes: a Senhor, diíTe AflonHe Annes, nom vos triguees

«pêra pellejar, mamdaae chamar aquellas gallees por efta galliota,

«e daae de bever aa companha; ca tempo terees pêra vos armar,

ae gaanhar homrra, como deíejaaes». O almiramte nom curamdo

difto, armavomffe todos quarnto mais podiam : Affomlíe Annes e os

outros, quamdo aquello virom, trabalharom todos de íe armar como

el fazia, peíamdolhe mujto porem do geito que em tal feito queria

teer-

CAPITULO CXXV

Como as gallees de Portugal pellejarom com as de Caf-

teiia, e forom vemçidas as de Portugal.

Quamdo as gallees de Caítella virom que eltas doze que hiam

deauite, faziam moftramça de pellejar com ellas, forom muj

ledos de os vifr receber; veemdo que a avamtagem que os Portu-

gueses por li tifnham damte, ficava a clles per tal pelleja; ca honi-

de aa primeira eram tamtas por tamtas e mais çimquo de recollb,

que as de Portugal tijnhaim, licarooi ellomçe todas iguaaes e çin-

quo de melhoria aos Callellaãos. Mas quem fe ooni efpanilara de

tal novidade "dardideza, a qual quer íifudo mujto de prafatar, íeer

o conde íua melhoria, e ajuda tam prefies das outras gallees, e per

fouteza delbrdenada com cobijçade gaamhar homrra, dar a avam-

íagem que tijnha por li, em ajuda de léus euimijgos: e ja nona he

de negar que pellejamdo tamtas por tamtas, cada huuas averiam

que fazer por íua homrra. mooraaente aazar que cobrallem os ou-

tros .tal melhoria ibbrdies, Lfio 'Certamente nom foi fouteza, mas ibi

fánidia profumçoim, come homem que numea fe em outra tal vira,

nem prezava avifamentos, nem comíTelho de nenhuum: e deita

guj-
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guifa fem mais hordenamça, nem outro regimento boom que tevef-

fe, remou a gallce do comde comtra as de Caftella, dizemdo aas ou-

tras que fezeíTem affi come elle. O almiramte de Caftella Fernam

Samchez, mais avifado e fages em tal obra, como aquel que ja fora

em femelhamtes feitos, tragia as gallees todas em efcalla, iguaaes em

batalha, e el nameatade; e como chegarom huumas aas outras,

aferrou cada huuma com lua, e duas de cada parte, e afaftaromife

de recoflb; e homde compria, moftravom lua ajuda, e ferimdoífe de

boamente cada huuns como melhor podiam, pella regra de dous a

huum, começarom de fe vemçer as gallees de Portugal
;
porem que

taaes ouve hi, que três vezes forom emtradas, e três vezes deitarom

os emmijgos; e como huuma era veemçida, leixavamna fobre a am-

cora, e remavom rijamente contra outra, e affi as desbaratarom to-

das. As outras gallees que alçavom as redes, quamdo as virom pel-

leiar defta guifa, remarom comtra ellas por as ajudar ; e quamdo che-

garom, eram jaas outras acerca todas veemçidas ; e forom eftas oito

melhores de veemçer, que as doze primeiras, com que ja pelleiarom.

E começouífe efta pelleja a horas de veípora, e durou ataa cerca da

noite, na qual forom dhuuma parte e dooutra mujtos feridos e poucos

mortos, e as gallees de Portugal desbaratadas todas, falvo a gallee,

em que hia Gil Louremço do Porto, que nom quis chegar quamdo

efto vio, e fogio pêra Lixboa, damdo novas aas naaos, que difto par-

te nom fabiam, que fe tornaffem, e nom foffem alia: e foi efta bata-

lha huuma terça feira, dia de Samta Jufta
}
dez e fete dias do dito

mes. A frota de Caftella fez faber a Sevilha, como levavom as gal-

lees de Portugal tomadas, e fahiam as donas e quamtas podiam aver

barcas e batees, a veer como as levavom, com os pemdoões arraf-

tamdo pella augoa, como he coftume; e forom as gentes emtregues

no curral das taraçenas de Sevilha, lamçamdo a todos ferros, pofto

que mujtos foffem, falvo ao comde e a Gomçallo Temrreiro, que

forom levados a cafa delRei.

CA-
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CAPITULO CXXVI

Como clRci Dom Fernamdo foube novas, que a fita frota

era perdida.

Chegou a Lixboa a gallee que fogio, e nom fe foi logo derei-

to(i) aa cidade, mas poufou majto preto Dalmadaa, lam-

çamdo a amcora fem fahir fora; e os que a virom vijnr daquefta

maneira, logo fofpeitarom feu maao aqueeçimento; porem aguar-

davom que gallee poderia feer, ca aimda nom eram bem certos, fe

era de Portugal, fe era de Caftella: e elles como poufarom, come-

çarom de fe depenar todos, e com altas vozes faziam gram doo.

As gentes da cidade, e quamtos efto virom, bem emtemderom lo-

go, como era verdade que a frota era de todo perdida; e começa-

ram a fazer gram pranto,"aíu homeens como molheres, cada huum

por aquelles a que bem queriam. Emtom fe meteram em barcas e

batees, e foram faber que novas tragia(2), e foilhe recomtado pelo

meudo, da guifa que fora feu trifte aqueeçimento. O doo foi muj

gramde nom foomente na cidade, mas em todollos logares, domde

gemtes em ella forom emvjadas; cuidamdo que quamtos nella

hiiam, todos eram mortos, pofto que lhos da gallee diffeffem, que

nom erão falvo cativos. EIRei Dom Fernamdo eflava em Samta-

rem, quamdo lhe em outro dia chegou tal recado; e el que efpe-

rava, eftamdo muj ledo, que a lua frota lhe avia de trager toma-

das as gallees de Caftella, foube emtom per certas novas, como as

fuás com as gemtes eram todas filhadas, falvo aquella que fugira,

que nom fora na pelleja. E ouve elRei por ello tam gram nojo,

quamto bem podees emtemder que por tal razom devia filhar.

Muito tijnha elRei gram razom de tomar deftemperado nojo por

tal comtrairo aqueeçimento: primeiramente por a gram defomrra

que

(1) dereita T. (2) traziam T.
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que em tal feito recebia, lêemdo el cometedor da guerra, creendo

aaver vimgamça dos nojos paflados: aalem(i) deflo a perda de

tamtas gemtes, que lhe faziam mingua por a guerra que começada

tijnha; ca eram bem féis mil peffoas, amtre cavalleiros, e efeudei-

ros, e mareamtes, e outras gemtes; des i perda de leteemta mil do-

bras, que valliam as gallees com fuás efquipaçoões : afli que poem-

do eftas coulas e outras em pefo, era feu nojo cada vez mais do-

brado. A Rainha que o afli vio trifte, como era oufada e mujto

fallador, diffe huum dia comtra elRei em efta guifa: «Por que vos

«anojaaes affi, fenhor, por a perda de voffa frota, e como outras

ivas efperavees vos delia, 1c nom eftas que vos veherom ? Digo

«vos, fenhor, que numea eu outras novas efperei delia em minha

«voomtade, falvo eftas que agora ouço : por que como eu vj (2)

«que vos mandavees trager os baraços cheos de lavradores e de

«mefteiraaes, e os mamdavees meter em ellas, com outros agravi is

«que faziees ao poboo, fempre eu cuidei em minha voomtade, que

«tal mamdado vos avija de vijnr delia, como vos veo». ElRei cal-

loulTe nom damdo a efto repofta, e mujtos fallavom amtéííi (3) di-

zemdo, que a Rainha differa muj bem.

CAPITULO CXXVII

Como o iffamte Dom Joham fallou com algnuns Por-

tugue/es que lhe dejfem Lixboa, e nom fe comprio

como el quifera.

Elrei de Casftella em efte córneos avia emtrado per Portugal,

I e cercara huum caftello que chamam Almeida; e teemdo

aimda o cerco lbbrelle, chegaromlhe novas como a fua frota desba-

ratara a de Portugal, e que trouverom as gallees e toda a gemte

delias cativos a Sevilha. ElRei ouve gram prazer com tal recado,

af-

(1) alem T. B. (2) como ouvy T. (3) antre fy T. B.
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affi por a homrra e veemcimento que ouvera, como emtemdemdo

que tijnha o mar por li, e que os Imgrefes nom fe atreveriam de

vijnr em ajuda delRei Dom Fernamdo, pois a frota de Portugal era

perdida. O Iftàmte Dom Joham que eftomçe fazia guerra pella co-

marqua de Riba Dodiana, como lbube a perda (i) da frota de Por-

tugal, foiife apreífa a elRei de Caftella, dizemdo que o leixaífe vijnr

a Sevilha, por fallar com alguuns daquelles Portugueles que forom

tomados; por quamto emtendia que amtrelles vijnham alguuns

taaes. que lhe dariam Lixboa, fe com elles fobrefto fallaífe; por que

eram naturaaes da cidade, e os moores e melhores dos que hi vi-

viam : a elRei prougue deito mujto, e deulhe cartas quaaes el de-

mamdou. A poucos dias chegou o Iífante a Sevilha, e moftrou

cartas per que armaífem as gallees que el difTeíTe, e lhe emtregaf-

fem os patroões que el nomeaífe ; e forom armadas féis gallees a

feu requerimento, e emtregues dos patroões das gallees de Portu-

gal eftes feguimtes, e outros que nomeou, a laber: Stevam Vaaf-

quez Fillipe, Gomçallo Vaafquez de Melloo, Affomffeanes das Leis,

Girai Martins, Affonlfo Eftevez Daazambuja, Gil Eftevez Farifeu,

e outros. Com eftes fallou o Iffamte, dizemdo que bem certo era se

elles quileííem, que per íeus criados e amigos el poderia cobrar

Lixboa, e que deito fe feguiria a cada huum delíes gramdes acre-

çemtamentos e avamtageens, que lhes fazia emtemder per mujtas

razoões proveitofas, 'com aífaz de juras fobrefto feitas; des i livra-

mento da prifom em que eram, fem remdiçom nenhuuma, com ou-

tras mujtas prooes que a cada huum per razom moftrava, que era

per força de fe lhe feguirem. Elles dilferom, que fazer tal coufa

nom era em nem huum (2) delles, nem aviam poder de o poer em

obra, efcufamdoffe com mujtas razoões, que o Iffamte desfazia

com outras. Pêro aaçima per feu afficamento emtrarom nas gal-

lees, e veherom com elle. O Iffamte' com as gallees amte Lixboa,

co-

(1) como lbube parte da perda T. (2) nenhuum T. B.
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como os da cidade conhcçerom que eram de Caítella, começarom

de lhe tirar aos troons e viratoões, e quiferam armar fobrellas; e

o Iffamte quamdo efto vio, tornouffe pêra Sevilha, e levou os pa-

troões comlligo, laivo Atfonflèannes das Leis que lhe fugio em Al-

madaan, dizendo que o poíeflem em terra huum pouco, por que

lhe fazia o mar gram nojo, e el prometeo a huum efcudeiro que o

levava em guarda, que o caiaria com huuma lua irmaã, e lhe da-

ria tal caíamento, per que vivelíe homrradamente; e el comfem-

timdo em efto, fogirom ambos, e afli foi livre da prifom.

CAPITULO CXXVIII

Do recado que elRei ouve da frota dos Ingrefes, e co-

mo chegou a Lixboa.

Elrei Dom Fernamdo depois da partida de Joham Fernamdez

I Amdeiro, quando veo a Eftremoz com recado dos Ingrefes,

íegumdo comtamos em leu logar, mandou a Imgraterra Louremçe

Annes Fogaça, homem avilado e de boa autoridade, leu chançel-

ler moor e do leu comííelho, e efto pêra emeaminhar e lirmar feus

trautos, Íegumdo o acordo que per Joham Fernamdez emviara; o

qual era, que o comde veheffe em lua ajuda com as mais gemtes

que podelíe jumtar, e que trouvelíe comlligo huum lilho que tijnha

de fua molher, neto dei Rei Dom Pedro de Caftella, o que mata-

rom em xVlomtel, pêra calar fua filha Dona Beatriz com eile, pêra

feerem ambos herdeiros e fenhores do regno depois de lua morte.

E eftamdo elRei afli anojado, por a gram perda da frota que avia

recebida, huum efcudeiro que chamavom Rui Cravo, que fora em

companha de Louremçe Annes a Imgraterra, chegou a Buarcos em

huuma barcha(i), e íahiu(2) em terra, por levar novas a elRei de

como os Imgrefes vijnham em fua ajuda: por que tam gramdfí era

o

(i) barqua, T. (2) barca sahio B.
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o prazer que elles emtendiam que elRei averia de fua vijnda, que

nom vijam o dia que lho fezeffem faber, por aver delle gramde al-

viíTera, e lhe dar boas novas. E foi afíl de feito, que chegou Rui

Cravo a Samtarem, e deu a elRei novas como a frota dos Imgre-

fes partira de Preamua, e vijnha pello mar, e que muj cedo feeria

em Lixboa; comtamdolhe que gemtes eram, e quaaes fenhores, e

de que guifa, e como vijnham corregidos, e com que voomtade.

ElRei ouve gram prazer com eftas novas, nom embargamdo o nojo

que de prefemte tijnha, por a perda da frota; em guifa que tamto

e mujto moor foi o prazer que eftomçe tomou, que o nojo que amte

ouvera, quamdo lhe primeiro veherom novas delia: e nom foo-

mente elRei e os de fua cafa, mas todollos do reino foram ledos

de fua vijmda, nom embargamdo o nojo que tijnham, lperamdo per

elles de cobrar ememda do dano que dos Caflellaãos avijam rece-

bido. Eftamdo elRei em efta lediçe, chegoulhe em outro dia recado

de Buarcos, que ja a frota parecia no mar, e elRei foi com ifto

mujto mais ledo. Eftomçe hordenou de se partir pêra Lixboa; e

amte que partiffe, como lhe chegou recado dos moradores do lo-

gar(i) que os Imgrefes poufarom amte a cidade, partio logo apref-

fa huum(2) batel, e veofTe a Lixboa; e depois que hordenou as

coufas que compriam, foifle aa naao do comde, que eftava muj no-

bremente apoftada, e fallarom ambos no que lhes prougue, mof-

tramdolhe elRei defíi boa graça, e iílo meefmo aa comdeffa, e aos

fenhores e fidallgos que com el vijnham, os quaaes eram eftes.

Primeiramente nomeemos efte MolTe Heimom, comde de Cambrig,

filho lidemo delRei Eduarte Dhimgraterra, o velho ; o qual tragia

fua molher Dona Ifabel, filha delRei Dom Pedro Rei que fora de

Caftella, bem acompanhada de donas e domzellas, e huum feu fi-

lho pequeno, que avia nome Eduarte come feu avoo, moço de hi-

dade ataa féis annos ; e vijnha hi huum filho delRei de Imgraterra

baf-

(i) moradores da cidade T. (2) em huum T.
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baftardo, e MoíTe Guilhem Beocap comde eftabre de toda a frota,

e o fenhor de Botarceos, e MoíTe Mau de Gomai, que cru man-

chai, e o fo duque (1) de Latram, e Tomas Simon alferez do duque

Dalamcaftro que trazia lua bamdeira, e o bifpo Dacres, e .MoíTe

Canom hordenador das batalhas, e MoíTe Tomas Frechete (2), e

o Garro, e MoíTe Joham Deítímgues. e Chico Novel, e Maao Bornj,

e o Tenhor de Caftelnovo, que era Gafcom, e outros capitaães, que

dizer nom curamos; e traziam comfigo de gemtes darmas e fre-

cheiros ataa três mil, bem preftes pêra pelleiar, affaz de fremofa

gente, e bem corregidos. E vijnham hi mais alguuns cavalleiros

dos que Te partirom de Portugal, quamdo elRei Dom Fernamdo

trautou as pazes com elRei Dom Hemrrique, aííl como Joham Fer-

namdez Amdeiro, e Joham AffoníTo de Beeça, e Fernam Rodri-

guez Daça, e Martim Paulo, e Bernaldom, e Joham Samchez ca-

valleiro de Santa Caterina, e outros; e chegarom eftas gemtes to-

das a Lixboa em quaremta e oito vellas, amtre naaos e barchas,

aos dez e nove dias de Julho da era ja em cima efcripta de quatro

centos e dez e nove annos.

CAPITULO CXXIX

Como o comde e os outros capitaães forom apoufemtados

na cidade, e da maneira que clRei com elles teve.

Depois que elRei acabou de fallar com o conde, diffe que era

bem que Tahiffcm em terra : e emtrarom nos batees o com-

de e Tua molher, e eíTes Tenhores, e fidallgos, e donas, e domzellas

e mujta doutra gemte que com elles vijnham ; e como forom na

Ribeira, os da cidade os receberom muj homrradamente, fegumdo

elRei leixava hordenado. E tomou elRei a comdeíTa de braço, e

forom todos apee ataa egreia cathedral, homde jaz o corpo de Sam

Vi-

(1) e o fob duque T. (2) e MoíTe Thomas, e Frechete, T.
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Viçemte : e como fezerom lua oraçom, e fairom da fee, eítavom

ja preftes pêra o comde e lua molher, e pêra as outras homrradas

peffoas, beftas bem corregidas, como compria. E levou elRei de

rédea a comdeífa ataa o moefteiro de Sam Domimgos, omde hor-

denou que poufaffem, e o comde eítabre e o marichal em Sam Fram-

çifco, e o fenhor de Botareeos em Samto Agoftinho; e os outros

lenhores e fidallgos pella cidade, cada huum íegumdo compria,

laivo na cerca velha. E dizem que fallamdo elRei ao comde na

perda da ília frota, e da guiía que avehera, que refpomdeo el e

diffe: que par Deos nom força por aquella perda; que quem ou-

veffe a terra, averia as gallees e o mar. A Rainha Dona Lionor a

muj poucos dias partio de Samtarem com a Iffamte lua filha, e os

delRei e todollos da cidade a fahirom a receber: e ella amte que

foíTe ao paaço, foi fazer oraçom a Samta Maria de efcada, que he

no moefteiro homde poufava o comde; e a comdeffa de Cambrig

lhe veo fallar, e abraçaromffe ambas, e efpedioffe a Rainha, e foiffe

pêra feus paaços, e a comdeffa ficou no moefteiro hu poufava. Em
efto comvidou elRei o comde, e todollos capitaães que com el vij-

nham, e a Rainha a comdeffa, e as donas e domzellas de fua com-

panha, e efte comvite foi nos paaços delRei do caftello, homde a

todos foi feita falia muj homrradamente; e em fim da mefa foi

aprefemtado ao comde, e aos outros fenhores, mujtos panos de

íirgo com ouro de defvairadas maneiras, íegumdo por elRei era

hordenado; e ifio meeimo deu a Rainha aa comdeffa, e molheres

de fua cafa, panos e joyas, de que forom comtemtes. E per outras

vezes comvjdava elRei o comde e os outros capitaães, e ho hija

veer omde poufava el e a Rainha fua molher, partimdo com o com-

de muj graadamente, e com cada huum dos outros, fegumdo feus

eftados. E por quamto nos capitólios antre elRei e o comde devi-

fados, huum delles era, que elRei delfe emcavallgaduras a todos,

feemdo a cada huum defcomtado do folldo que avia daver, o preço

da
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da befta que ouveílc ; mandou elRei chamar os fidallgos e com-

çclhos de leu regno, e fez cortes com elles, e acabadas as cortes,

mandou elRei por todollos cavallos dos acomthiados de feu reino,

e por quaaes quer outras beiras que foífem achadas, affi muares

come cavallares, pêra dar aos Imgrefes; e per efta guifa forom to-

dos emcavallgados, e tomadas a léus donos as melhores que hi

avja, lbb efperamça de feerem pagadas, a qual paga numca de-

pois ouverom. Ao comde mamdou elRei huum dia doze mullas

pêra a comdeffa, as melhores que fe eícolher poderom, felladas e

emfreadas aíTaz nobremente, e doze cavallos pêra elle per eíTa

meefma guifa; amtre os quaaes hia huum gramde e fremofo ca-

vallo, que elRei Dom Hemrrique feemdojvivo, mamdara em pre-

fente a elRei Dom Fernamdo, que era o milhor que eftomçe de-

ziam que avja na Efpanha: e eftas beítas efcolheitas que derom

aos Imgrefes, mujtas delias avia taaes, que aadur podia huum Im-

gres levar huuma delias a auga; e como forom em feu poder,

trautavomnas de tal guifa, que huum levava depois vijmte e trimta

amte fi, como manada de manífo gaado.

CAPITULO CXXX

Como elRei declarou por o Papa de Roma, e efpofou

fita filha com o comde de Cambrig.

Segumdo ouvjftes em feu logar, elRei Dom Fernamdo tijnha de-

clarado por aquel que fe chamava Clemente feptimo, cuja

parte favorizava elRei de Framça, e elRei de Caftella, e alguuns

outros fenhores: e quamdo os Imgrefes veherom, por quamto tij-

nham com o Papa de Roma Urbano fexto, nom ouvjam miífa de

nenhuum frade nem clérigo Portuguez. Eftomçe diffe o comde a

elRei, que el vijnha pêra o fervir e ajudar em fua guerra comtra

el-
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elRei de Caftella, que era çifmatico, teemdo com huum Papa que

eftava em Avinhom; e que fe el quiria que o Deos ajudaffe em lua

guerra, que deffe a obediemçia ao padre iamto de Roma, e que

deita guifa lho emviava elRei leu lenhor e padre dizer, e todo o

comílelho de Imgraterra; por quamto eram certos, que aquel era

verdadeiro Papa, e outro nom: e el diffe que lhe prazia, e outor-

gou de o fazer aíii. E quamdo veo aos dez e nove dias do mes da-

gofto, na feita da degollaçom de Sam Joham Baptifta, elRei Dom

Fernamdo avemdo maduro comílelho com o arçebifpo de Bragaa,

e outros leterados homeens de feu reino, juramentados fobre huuma

oftia fagrada na lee cathedral da dita cidade, pubricameníe pre-

femte todo o poboo, declarou Urbano íexto feer verdadeiro Papa,

e outro nom; e ifto prefemte os Imgrefes, e mujto outro poboo. E

logo em effe dia a hora de terça, efpofou elRei lua filha a Iffamte

Dona Beatriz, per pallavras de prefemte, com Eduarte, íilho do

comde de Cambrig, moços mujto pequenos; e forom ambos lam-

çados em huuma gramde cama e bem corregida, na camará nova

dos paaços delRei; e o bifpo Dacres, e o de Lixboa, e outros pre-

lados, rezarom fobre elles, fegumdo coftume de Himgraterra, e

os beemzerom. A cama era bem emparamentada, e a cubricama

dhuum tapete preto com duas gramdes figuras de Rei e de Rai-

nha na meatade, todas daljofar graado e meaão, fegumdo reque-

ria homde era pofto: a bordadura darredor era toda darchetes

daljofar, e dentro iguaaes feguras daljofar, brolladas das linhageens

de todollos fidallgos de Portugal, com fuás armas acerca deffi: e

efte corregimento de cama foi depois dado a elRei Dom Joham de

Caftella, quamdo cafou com efta Iffamte Dona Beatriz, fegumdo

adeamte ouvirees; e era avuda em Caftella por muj rica obra, qual

outra hi nom avija: e forom eftes efpofoiros feitos com efta com-

diçom, que morremdo elRei Dom Fernamdo fem aveemdo rilho

de fua molher, que eíte Duarte e fua efpofa fobçedeffem o regno

de-
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depôs ília morte ; outorgando ifto todollos fidallgos, e fazemdolhe

menagem por todallas villas, e cidades, e fortellezas do regno. E

depois deito no mes de fetcmbro, aos oito dias delle, foi pubricada,

prefemte eIRei e o comde, e mujtos lenhores e prellados, huuma

letera do Papa Urbano, em que privava de todo bem c homrra

ecclefiaílica Roberte, que fe chamava Clemente leptimo, e iífò

meefmo todollos cardeaaes e peflbas leigas, que lhe davom coml-

ielho e favor e ajuda, afíi pubricamente come cm afcomdido;

fcomumgamdoos que nom podeíTem feer afolltos fe nom pello(i)

Papa, falvo fe foffe em artijgo de morte, damdo feus beens c elles

por fervos aaquelles que os tomaffem, outorgamdolhe aimda aquel-

les privillegios, que dam aaquelles que vaão cm ajuda da terra

Iam ta.

CAPITULO CXXXI

Como clRei de Cajlella ouve noras da vijmda dos Im-

grefes, e da maneira que em ejlo leve.

O comde Dom Álvaro Perez de Caítro efhiva em Elvas por

fromteiro, fegumdo ja teemdes ouvjdo, e o Iílamte Dom
Joham leu lbbrinho, que amdava cm Caílella com o meeítre de

Samtiago Dom Fernamdazores, e o meehre Dalcamtara com muj-

tas companhas, tijnham cerco íòbrelle, avija ja dias: e quamdo

os Imgreles chegarom a Lixboa, elcrepveo logo eIRei Dom Fer-

namdo ao comde toda lua vijmda, e que gemtes eram. O comde

muj ledo com citas novas, mamdou dizer ao Iílamte que o tijnha

cercado, que fe lhe comprilfem algumas mercadarias, ou outras

coufas de lmgraterra, que mamdalfe a Lixboa, homde eltavom

huumas poucas de naaos de Imgreles que eítomçe veherom, e

que alli acharia todo o que mefter ouvelfe. E quamdo illo foi

affi

d) pello verdadeiro 7".
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atít dito efcufamente ao Itfamte, começouffe a rogirpollo arreai

parte deltas novas emcubertamente. Alguuns cavalleiros ouvijm-

doo dizer, pregumtarom a Pêro Fernamdez de Vallaíco, que

era na companhia, que novas eram aqnellas que fe aíll ru-

giam. «Que novas ham de feer, diffe cl? Som novas que el-

«Rei Dom Fernamdo ha mais de nove mefes que era prenhe

«dos Imgrefes, e pariuhos agora em Lixboa, e temnos comíi-

go». Eftomçe hordenarom de nom citar alli mais, e partirom

Delvas huuma terça feira no mes dagofto, aveemdo vijmte e

cimquo dias que tijnham o logar cercado. E efta partida dizem

que foi per mandado delRei de Caftella, que tijnha cercada AU

meida, como diffemos; e quamdo foi certo da vijmda dos; Im-

grefes, mandou chamar citas gemtes que fe vehelTem pereelle:

e chegou o Itfamte Dom Joham, e o comde de Mayorgas Dom
Pedro Nunez de Lara, filho baftardo do dito Joham Nunez de

Lara. fenhor de Bizcaya, e outros cavalleiros, e acharom elRei

nom bem faão por eítomçe. Hora alguuns fcrepvem aqui, que

leemdo elRei de Caftella certo da vijmda dos Imgrefes, e que

gemtes e capitaãcs eram, e como nom embargamdo que vijnham

em ajuda delRei Dom Fernamdo contra feu regno, que aalem

defto tragiam voz e titullo do duque Dalemcaftro, por aazo de

Dona Conftamça lua molher, filha que fora delRei Dom Pedro;

que el fcrepveo fuás cartas ao comde de Cambrig, dizemdo,'que

fabia per certas novas como el, e mujtos boons cavalleiros o

homeens darmas aviam chegado a Lixboa, por fazer guerra e

dano em leu reino, em ajuda delRei Dom Fernamdo; e que fe

o elles fezefíem certo .de batalha, que el partiria daquel logar,

o qual tijnha ja cobrado per preitelia, e emtraria pello reino

duas ou três jornadas, e os efperaria em logar aazado pêra lhe

pocr a praça. E que por quamto em efta fazom os Imgrefes

nom eram aimda emcavallgados. que nom derom repofta a ifto;

am-
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amte fezerom maao galalhado ao que lhe levou as cartas. El-

Rei de Caílella hordenou ertomçe de poer fuás gentes acerca

do eftremo de Portugal, e mandava por todollos léus perçebem-

doíTe de batalha, a qual vija que le nom podia elcufar, que-

remdo os Imgrefes emtrar em leu reino.

CAPITULO CXXXII

Das maas maneiras que os Imgrefes tijnham com os

moradores do regno, e como elRei nom tornara (1)

a ello, por que os avja mejier.

Estas gemtes dos Imgrefes que dilTemos, como forom apou-

íemtados em Lixboa, nom como homees que vijnham pêra

ajudar a defemder a terra, mas come le foliem chamados pêra a

deftruir, e bufear todo mal e delbmrra aos moradores delia, come-

çarom de íe eítemder pella cidade e termo, matamdo e roubamdo,

e forçamdo molheres, moftramdo tal lenhorio e defprezamento

comtra todos, come le foíTem léus moríaaes emmijgos, de que le

novamente ouveífem dalenhorar; e nenhuum no começo oufava

de tornar a ello, por gramde reçeo que aviam delRei, que tijnha

mandado que nenhuum lhes fezelíe nojo, polia gram neçeflidade

em que era pofto de os aver meíter; cuidamdo cl aa primeira mui

pouco, que homeens que vijnham pêra o ajudar, e a que elperava

de fazer graadas merçees, tevellem tal geito em fua terra : e po-

rem quamdo lhe alguuns faziam queixume das grandes fem ra-

zoões, que delles recebiam, fallava elRei ao comde lbbrello, mas,

em todo fe fazia pouco corregimento. Que compre dizer mais, em

tanta preífa e íoieiçom forom pollos os da cidade e feu termo,

avemdo delles medo come de léus gramdes emmijgos, que o com-

de hordenou por guarda das quimtaãs e calaaes, que cada huum

te-

(1) torvava B.
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tevclTe fenhos pemdoões de fua devifa, que era huum falcom

bramco em campo vermelho; e a quintaã e cafal homde os Im-

grefes nom achavom aquel pemdom, logo era roubada de quam-

to hi avja: e quantas beftas vijnham pêra a cidade, afíi das quim-

taás, come dos cafaaes e montes darredor, pêra vemderem fuás

coufas, cada huum avja de trazer huum pemdom daquelles, que

cuftava certa coufa, por lhe nom fazerem mal. Veede fe era boom

jogo delles, levamdo aagua as beftas delRei, lamçarom maão del-

ias, e tomaromnas per força, dizemdo que elRei lhe(i) devia foll-

do, e que o queriam penhorar em cilas; e foi afíi de feito que as

tomarom, e per mamdado do comde forom tornadas. Huuma vez

chegarom alguuns delles a cafa dhuum homem, que chamavom

Joham Viçemte, jazemdo de noite na cama, com lua molher e

huum feu filho pequeno, que aimda era de mama, e baterom aa

porta que lhe abriífe ; e el com temor nom oufou de o fazer, e el-

Ies britarom a porta, e emtrarom dentro, e começarom de ferir o

marido : a madre (2) com temor delles, pos a criamça amteffi, polia

nom ferirem ; e nos braços delia a cortarom per meyo com huuma

efpada, que era cruel coufa de veer a todos: e tomarom aquel

menino aífi morto, e levaromno a elRei aos paaços em huum ta-

volleiro, moftramdolhe tal cruelldade como aquella ; e el nom ou-

fou de tornar a ello, e mamdou que o moftraflem ao comde, que

fezelfe dereito daquelles que tal coufa fezerom; e o comde o mam-

dou fazer. E defta guifa lhe mamdava elRei rogar mujtas vezes,

pollos gramdes queixumes que lhe vijnham fazer, que pofeífe caf-

tijgo em fuás gemtes, que nom deftruiífem afíi a terra; e el dezia

que bem lhe prazia, mas cada vez faziam peor. Outros chegarom

a cima de Loures, por roubar huuma aldeã que he hi acerca ; e em

na roubando, matarom três homeens: e aííi roubavom, e mata-

vom, e deftruhiam mantijmentos, que mujtas vezes mais era o

da-

(1) lhes T. (2) c a molher T.
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dano que faziam, que aquello que gaftavom em comer; que tal

avija hi, se avija voomtade de comer huuma língua de vaca, ma-

tava a vaca, e tiravalhe a limgua, e leixava a vaca perder; c affi

faziam ao vinho, e a outras coufas. E elRei por efta razom, como

os emcavallgava, mandavaos arriba Dodiana pêra a frontaria, e

elles cm vez de emtrarem por Caftella a forreiar, davom volta fo-

bre Ribatejo a roubar quamto achavom, e as gemtes nom os que-

riam colher nas villas, e çerravomlhe as portas, por o gram dano

que faziam ; alfi como fezerom em Villa Viçofa, quamdo hi che-

gou Maao Bornj com outros Imgreíes, que alçarom volta com os

do logar, e matarom Gomçalleannes Samtos, e ferirom outros da

villa; e ilTo mcefmo matarom os da villa dos Imgrefes, e forom

feridos alguuns : elles combaterom Borva, e Momííaraz, e efcalla-

rom o Redomdo, e combaterom Avis, e quiferom efcallar Évora

monte, e nom poderom. Nos lugares homdc poufavom, ao termo

delles hiam aa forragem, fazemdo gram dano em paães e vinhos

e gaados, e atormentavom os homeens, ataa que lhe deziam hom-

de tijnham os mamtijmentos, e roubavomlhe quamto achavom; e

fe lho queriam defemder, matavamnos. As gemtes começarom de

tornar a eito o mais efeuíamente que podiam, e em fojos de pam,

c per outras maneiras, matavom mujtos delles efeufamente; de

guifa que per fua maa hordenamça pereçerom tamtos. que nom

tornarom depois pêra fua terra as duas partes delles.

CA-
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CAPITULO CXXXIII

Como as gallees de Caflella chegarom a . Lixboa. e nom

podando fa\er nojo aas naaos dos Imgrefes, fe

tornarom pêra Sevilha.

A frota das naaos e barchas em que veherom os Imgrefes,

jaziam todas amte a cidade ; e veherom novas a elRei Dom
Fernamdo, como a frota das gallees de Caftella vijnham por fazer

nojo e dano na cidade, e efpeçiallmente aas naaos dos Imgre-

fes; e elRei acordou que era bem que aquella frota, e outros

navios que hl jaziam, que fe foflem todos a Sacavém, que fom

duas legoas da cidade, e alli fe lamçaffem todos, por jazerem

íeguros;. e as mayorcs naaos eftavom deamte todas com as al-

caçevas comtra o mar, armadas e apavefadas, percebidas de

troões e outros artefiçios, pêra fe defemder; e mais avijam

duas groffas cadeas, que eftavom deamte temdidas dhuuma par-

te aa outra, que lhe nom podeflem fazer nenhuum nojo, quaaes

quer navjos que comtrairos foliem. Em terra avija troons e em-

genhos, pêra ajuda de lua defenfom, com gemtes alfaz, fe lhe

tal coufa avehefle. Jazemdo affi a frota defta guifa, veo Fer-

nam Samchez de Thoar almiramte de Caftella, com a armada

das gallees com que defbaratara as de Portugal, quamdo fora

a de Saltes, cuidamdo dachar as barchas e naaos dos Imgre-

fes amte Lixboa, por lhe empeeçer em todo o que podefle; e

quamdo chegarom amte a cidade, acharom o mar defembarga-

do de navjos, e fouberom como todos jaziam em Sacavém; e

quamdo alia forom, e virom o rio guardado, e as naaos eftar

daquella guifa, tornaromíTe, e nom acharom em que
(
fazer dam-

pno, fegumdo leu defeio, e foromffe pêra Sevilha. As naaos dos

Imgrefes avemdo certas novas, que as gallees de Caftella nom

a-
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aviam tam cedo de tornar, c que lhe nom podiam fazer nojo, fe-

zeromífe preftes, e partirom da cidade, ellas e outros navjos, aos

treze dias de dezembro da dita era, e delles carregarom de mer-

cadarias, e foromífe fuás Viageerts.

CAPITULO CXXXIV

Como elRei e os Imgrefes partirom de Lixboa, e chega-

ram aa cidade Devora.

Esteve elRei em Lixboa em dar cavallgaduras aos Imgrefes',

e hordenar as coufas que compriam pêra a guerra, todo

aquel inverno ataa ho veraão feguimte; e tamto que a frota dos

Imgrefes partio de Lixboa, logo elRei paríio acerca, caminho de

Samtarem, com fuás gemtes, e partio com el o comde de Cam-

brig, e mujtos dos feus com elle, leixamdo na cidade e terrriós

delia mujtos malles e roubos feitos; em tamto que deziam al-

guuns, que elRei era muj arreprehemdido por que os mamdara

vijnr, por o gramde eítrago que faziam na terra. E nom emtem-

daaes que elRei foi detehudo, nem partio tam tarde de Lixboa,

por aazo da frota dos Imgrefes, mas foi aflí per aqueecimento.

que naquella fomana que as naaos partirom dante a cidade, par-

tio elRei e a Rainha, e as gemtes todas que hi eram, e chega-

ram a Santarém; e mandou elRei fazer huuma pomte de bar-

cas, pêra poderem paliar mais tofte, que atraveífava todo o rio;

e eíleve hi o natal, e depois alguuns(i) dias: e amte que dhi

partiífe, morreo o comde Dourem Dom Joham Affonífo Tello,

e foi per aazo da Rainha dado o comdado a Joham Fernam-

dez Damdeiro, e dalli em deamte foi chamado o comde Dou-

rem Dom Joham Fernamdez. Porem leixamdo de fallar huum

pouco delta storia, que feguimte trazemos, vejamos alguuma cou-

la

(1) dalguns T.
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fa de lua fazemda, pois aimda do que dizer queremos em ou-

tro logar nom ouveíles conhecimento. Omde sabee, que Joham

Fernamdez vivemdo na Crunha, morreo Fernam Bezerra, huum

cavalleiro mujto homrrado de Galliza; e fua molher, a que ficara

huum filho que chamavom Joham Bezerra, calou com eíte Jo-

ham Fernamdez, que chamavom Damdeiro, pofto que nom foíTe

igual pêra cafar com ella; e houve Joham Fernamdez delia quatro

filhas, e huum filho : huma chamavom, depois que el foi comde,

Dona Samcha Damdeiro, que foi depois calada com Alvoro Gom-

çallvez, filho de Gomçallo Vaafquez Dazevedo; outra Dona Ta-

reyja, que foi molher de Dom Pedro da Guerra, filho do Iflamte

Dom Joham de Portugal, e calou com ella per amores, mujto com-

tra voomtade do Iffamte ; a terceira Dona Ifabel, efta cafou depois

elRci Dom Joham de Caliella com huum filho Dalvoro Perez Do-

lbyro, que chamavom Fernam Dallvarez Dolbyro: outra que cha-

mavom Dona Enes, morreo em Galliza, nom leemdo cafada : o fi-

lho ouve nome Ruj Damdeiro, que foi page moor delRei de Caf-

tella. Sua molher do comde avja nome Dona Mayor, molher de

prol, e de boom corpo. A Rainha depois que lemtio lua nom boa

fama com Joham Fernamdez cm alguuma guifa fecr defcuberta,

ouve com elle que mamdaffe por a molher, penflamdo ceifar o que

delia deziam, pois que el tijnha lua molher na terra. Fezeo el affi,

e mandou por ella, e tinhaa per a moor parte (i) no caftello Dou-

rem, depois que foi comde; e quamdo cila vijnha aa corte, ante

que foffe comdeíla, e depois, fazialhe a Rainha gramde gafalhado,

damdolhe joyas douro e de prata, e gramdes dadivas de dinheiros.

A Gallega era fifuda, e tijnhalho em gramdes mcrçees, louvamdoa

mujto per deamte; e depois que dalli partia, apregoavaa com lou-

vores, quaaes huuma combooça tem coftume de dizer da outra. El-

Rei partio de Samtarem, e foromffe caminho Devora, amdamdo ja

a

(i) por mayor parte T.
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a era em mil e quatro çemtos e vijmte; e alli mamdoufa/er emge-

nhos, e carros, e bombardas, e outros perçebimentos de guerra. E

dallj hordenou os lugares homde ouveííem deitar os Imgrefes, e ca-

valleiros certos, que lhe fezelfem dar todallas coufas por léus di-

nheiros; e poufava o comde em Villa Viçola no moefteiro de Samto

Aguftinho, e os outros nos arravalldes de Borva, c Eftremoz, e De-

voramonte, e pellas comarcas darredor.

CAPITULO CXXXV

Como a frota de Caflella chegou a Lixboa, e do mal e

dano que fe\ em alguuns logares.

Quamdo elRei Dom Fernamdo partio de Lixboa, avcmdo no-

vas como le em Caftella armava gramde frota pêra vijnr

lbbre a cidade, leixou por fromteiro em ella Gomçallo Meemdez

de Vaafcomçellos, e feus filhos, e outros alguuns com elles. E eftam-

do cl aíll por fromteiro em Lixboa, chegarom fobrclla aos fete dias

de março da era fobre dita, oiteemta vcllas, amtre naaos c barchas,

que forom armadas em Bizcaya, e em outros logares dos portos do

mar; nas quaaes vijnham boons cavalleiros, e elcudeiros, e ho-

meens darmas, e mujta gemte de pee efcudados, a que chamavom

allacayos; e chamavamlhe affi, por que eram das montanhas de

Bizcaya, e vijnham todos defcallços, e malcorregidos. A frota como

poufou amte a cidade, lamçarom todos os batees fora armados e

pavefados, e forom jumtamente affi lahir amte o moefteiro de Santa

Clara, que lera huum tiro de beefla aalem da cidade. As gemtes

de demtro quiferom lahir, pêra lhe embargar o tomar da terra; e

Gomçallo Meemdez que era fromteiro, deffemdia que nom fahiíle

nenhuum fora, ca elRei nom lhe mandara outra coufa, fe nom que

guardaile muj bem a cidade: pêro nom embargamdo ilto, lahirom

alguuns poucos comtra fa voontade, e forom dellcs feridos, e mort< 1

Go-
58
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Gomez Lourcmço Farifeu, que por eftomçe era juiz da cidade; e

os Caltellaãos tomarom emtom(i) a terra, fem achamdo mais

quem lha deffemdeffe. E logo a poucos dias, veendo os da frota

como os da cidade nom fahiam a elles, armarom todollos batees

outra vez de gemte darmas e beeftaria, e fahirom todos em terra

amtre Samtos e a cidade, que he doutra parte comtra a emtrada

do rio, quamto pode feer dous tiros de beelfa; e Gomçallo Meem-

dez embargava toda via os da cidade, dizemdo que nom fahiffem

fora, que elRei nom lhe mandara, laivo guardar a cidade, e que

elles afll o fezeffem. Os Bizcainhos quamdo virom que nenhuum

nom fahia a elles, tornaromíTe a feus batees, e des i aa frota; e

dalli em deamte tomarom fouteza de fahirem fora, afii da parte da

cidade, come da parte de Ribatejo, homde queimarom mujtas

quimtaãs, e fezerom mujto dampno; e da parte da terra queima-

rom huuns graçiofos paaços delRei, acerca da cidade jumto com

o mar, hu chamom Exobregas, no começo de huum valle de muj-

tas e prazivees ortas; e queimarom outros paaços delRei, acerca

dhuum folaçofo rio, que fom duas legoas da cidade, homde cha-

mam Freellas; c forom pollo rio de (2) Tejo a cima, e queimarom

outros paaços delRei, hu chamam Villa Nova da Rainha, que fom

oito legoas da cidade; e chegarom mujto mais a cima aas leziras

Daalbaçotim. c Dalcoelha, e alli matavom mujtos gaados, e faziam

carnagem, e tragiam pêra a frota. E tamto fe atreveram, fem

achamdo quem lho contra dizer, que forom em batees pello rio de

Couna a cima, que fom através três legoas da cidade, e alli fahi-

rom em terra, e forom queimar o arravallde de Palmella, que som

dalj gramdes duas legoas ; e mais queimarom o arravallde Dalma-

daã, e mujtas cafas(3) e quimtaãs per aquella comarqua.

CA-

(1) por entam, 7". (2) do 7'. (3) e muytas coufas e casas T.
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CAPITULO CXXXV1

Por que raiom tirarom de fromteiro Gomçallo Meemde\

de Vaafcomçellos, e foi pojlo o prior do Crato

em Lixboa.

Fazemdosse aííi mujto mal polia terra, fem avemdo ncnhuum

que lho embargalfe, íorom novas a elRei Dom Fernamdo

do grande dampno, que os da frota faziam per termo de Lixboa

muj folfamente, e como Gomçallo Mcemdez nom tornava a ello

com alguum remédio, nem leixava lahir as gentes da cidade, di-

zemdo que de guardar o logar aviam de teer cuidado, e doutra

coufa nom. ElRei ouve dello gramde mcnemcoria, e dille que lhe

parecia que Gomçallo Mcemdez era em eito tal, como o fervo que

diz no Evamgelho, a que o íenhor deu huum marco douro, com

que trabalhafle por leu ferviço e proveito, e el elcomdeuho fob

terra, fem fazemdo com el nenhuuma prol, por a qual razom foi

jullgado do íenhor por fervo maao e priguiçofo: «E Gomçallo

Mcemdez, diífe elRei, por tal deve feer jullgado: queria guardar

«a cidade homde eítava feguro dos emmijgos, e leixar deftroir o

«termo e logares darredor delia». Emtom hordcnou elRei de o ti-

rar de fromteiro, e mamdar aa cidade por guarda e deffernífom da

terra, ho priol do Efpital Dom Pcdrallvarez, c fcus irmaãos com

clle; a faber, Rodrigalvarez, que chamavom olhinhos, e Nunallva-

rez, e Diegallvarez ; e Fernam Pereira, e Alvoro Pereira, parcmtes

do priol, e de feus irmaãos: e Gomçalle Annes de Caftel da Vide.

e outros boons que vijnham com elle, que feeriam per todos ataa

duzemtas lamças bem emcavallgados. Hora avco que no dia que

o priol avija de chegar aa cidade, vijmdo camjnho de Samtarem,

ouve novas como parte das gemtes da frota eram a termo de Sim-

tra, roubar e tomar gaados pêra trazerem aos navijos. Delias no-

vas
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vas foi o priol muj ledo, e todollos que vijnham com ellc, e emca-

minharom pêra aquella parte, per hu ouverom recado que os Caf-

tellaãos vijnham; e como era mujta gemte de pee, fahimdo afouto

por o acuírumado hufo que tijnham, hordenou o priol de lhe lam-

çar huuma çcllada ; e elles que vijnham mujto defegurados a feu

prazer, ledos com gram roubo, íem alguum temor, deu o priol

com fuás gemtes em elles, e como gemte defperçebida, nom fe po-

derom deffemder de guifa que lhe preítaffe, e começarom de fo-

gir, leixamdo o que tragiam: mas feu tri
j
golo fogir a muj poucos

deu vida, ca os da çellada derom em elles, e forom prelos e mor-

tos mujtos, e tomado ho roubo que traziam. O priol veho emtom

pêra a cidade, homde foi recebido com gram prazer, e poufou no

moeíteiro de Sam Framcifco, e feus irmaãos e outros darredor

delle. Quamdo os da frota virom, como aquellas gemtes de cavallo

veherom por guarda da cidade, nom oufarom dalli em deante fa-

hir tam foltamente como amte faziam; ca o priol tijnha atallaya

com elles, que como alguum batel queria fahir fora, logo os feus

cavallgavom, e lhe embargavom a fahida, e fe alguuns fahiom

fora, que eram viftos, logo os da cidade eram alli preítes; de guifa

que ao recolher dos batees, com a preilà gramde fe lamçavom muj-

tos das barrocas a fumdo : e defentom começarom os da frota da-

ver dos da cidade maa vezinhamca.

CA-
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CAPITULO CXXXVII

Como Nunallvarez lamçou huuma çcllada aos da frota,

e do que lhe aveo com elles.

A frota era gramdc c de mujtas gemtes, e nom lhe podiam os

da cidade per tal guifa embargar a fahida da terra, que el-

les per mujas vezes nom fahiffem aa fua voomtade, em logares

nom viftos, e outros arredados da cidade; per cujo aazo fe faziam

amtre elles mujtas efearamuças, das quaaes por a Deos afíi pra-

zer, fempre os Portugueses levavom a melhor delles. Hora afli

aveo em efta lazom, que Nunallvarez amando mujto ferviço del-

Rei, des i por feer conhecido por boom, hordenou fazer huuma ef-

caramuça per fi, fem o fazemdo faber ao priol, nem a alguum dos

outros léus irmaãos : e veemdo como os das naaos fahiam a meu-

de, a colher huvas e fruita, por que era eftomçe tempo delias, fal-

lou com huum boom cavaleiro, caiado com huuma fua irmaã, que

chamavom Pedraffonfo do Calai, como era fua voomtade de em

outro dia lamçar huuma çellada aos da frota, pêra fe ajudar delles.

fe fahiffem fora como íbhiam, e fe lhe prazeria a elle de fe hir em

fua companha; o qual outorgou que de boa voomtade: e per efta

guifa ajumtou Nunallvarez dos feus, e doutros ataa vijmte e qua-

tro de boons homeens de cavallo, e feeriam huuns trimta amtre

beefteiros e homeens de pee. E eito afli acertado, cavallgou Nu-

nallvarez em outro dia bem cedo pella manhaã, e foilfe lamçar em

çcllada aa pomte Dalcamtara, affo(i ) o moefteiro de Samtos com-

tra Restello, cobrimdolfc el e os feus o melhor que podiam amtre

as vinhas e barrocaaes, que hi avia mujtos, por nom feerein viftos

da frota. Eftamdo afli Nunallvarez fallamdo com os feus a manei-

ra, que ouveífem de teer em topar com os Caltellaãos, fe fahilfem

fo-

(1) a fob T.
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fora, e elles virom -vijnr huum batel da frota, e em elle ataa vijmte

homeens, que vijnham aas vinhas por colher huvas: Nunallvarez

e os feus, como os virom, efguardarom bem homde fahiam, e hu

avjam de rccudir aa tornada; e cavallgarom logo os de cavallo, e

os beefteiros e homeens de pee com elles, e foromlle aaquel logar

per homde elles íobiam, que era huum barramco gramde comtra

as vinhas; e como alli chegarom, Nunallvarez le deçeo do cavallo,

e outros alguuns com elle, e aderemçarom (Y) rijo comtra os Caf-

tellaãos: e elles quamdo os virom comíigo, mais rijo do que fobi-

rom, deçerom a fumdo comtra a praya, e Nunallvarez e outros de

volta com elles; e veemdofle os Caítellaãos mujto aficados, e por

guarecer de morte, que a feus olhos vijam mujto preftes, lamça-

romffe todos na agua ; e delles nadamdo lem armas nenhuumas,

outros amergulhamdo so a (2) agua, cobrarom leu batel lem mais

empeeçimento, e foromffe pcra feus navjos.

CAPITULO CXXXVIII

Das raspões que Nimalhwe- diffe aos feus. por os es-

forçar que pellejqffem; e do que lhe a el acomteçeo

foo em pellejamdo com os Cafiellaãos.

Ieemdo Nunallvarez que por emtom lhe nom podia fazer mais

dampno, recolheo amte li os que hiam com elle, e foifle poer

em huum telb, amte a porta do moeíteiro de Samtos, logar domde

s bem vijam os da frota; e como correrom em pos os feus, e os

fezerom laraçar na agua, e com defpeito cobrarom coraçom, e fa-

hirom das naaos ataa duzemtos e cimquoemta homeens darmas,

com lamças compridas, e mujtos beefteiros e peoões defeiofos pêra

pelleiar, fegumdo depois pareçeo. Nunallvarez como vio fahir os

batees, foi muj ledo com fua vijmda, como aquel que de tal jogo

nom

\\) e foram T. (2) fob T.
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nora vija(i) menos voomtade que elles, e começou davivar leu

cavallo, e difíe aíli comtra os léus, csforçamdoos : «Amigos ir-

«maãos, bem fabees a teençom com que fahiftes da cidade, que

«nora compre de vos feer mais declarado: hora me parece que

«teendes preftes o que veheítes bufcar, do que devees feer mui

«ledos, ca de mim vos digo, que da minha parte ho fom aflaz; e

«rogovos que pois nos aas maãos vem o que deíeiamos, que vos

«praza de todos feer nemhrados de voflas homrras, aperfiamdo

«em pellejar, fem tornamdo coitas por coufa que avenha; e pêra

«ifto com a ajuda de Deos eu lerei o primeiro que toparei em el-

«les, e vos feguijme, fazcmdo como eu fezer; e feede certos que

«elles vos nom fofreram, fe em vos lemtirem esforço, mas logo

«volverem as coitas, por que dacorro nom tem eíperamça e affi

«vos ajudarces delles». Eftas e outras boas razoões que Nuno Al-

varez diífe aos léus, por os esforçar, nenhuuma coufa aaquella

hora preítarom, ca elles vijam ja mujta gente da frota em terra, a

qual vijnha pêra elles, e era mujto acerca, e cada vez mais cre-

çemdo, temiam de os efperar. Nunallvarez conheçemdo em elles

medo, trabalhava de os esforçar quanto podia, mas luas doces pal-

lavras melturadas com afperos braados nom os podia a eito demo-

ver; mas moftramdo que o nom ouvjam, nem tijnham dei conhe

cimento, arredavomífe a fora, nom queremdo atemder, outros fu-

girom logo de todo. nom podendo fofrer a vifta dos Caítellaãos-

Hora aqui he de faber, que pofto que os alheos louvores fejam ou-

vidos com iguaaes orelhas, mujto he grave comífemtir, o que im-

poflivel parece de feer; e por que o feguimte razoado, mais parece

millagre que natural aqueeçimento, dizemos primeiro, refpomdem-

do a taaes, que lem duvjda verdade fcrepvemos, mas que o pode-

rolb Deos, que foo aaquella hora o quis livrar damtre tamtos com-

trairos, tecmdoo guardado pêra mayores coufas, nom outorgou na-

quella

(1) nom avija B.
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quella pelleja que feus emmijgos lhe podeífem dar morte. Nunall-

varez veendo que os feus nom davom volta, e que os Caítellaãos

chegavom acerca domde el eítava, aderemçou contra elles com gram

virtude (i) cavalleirofa, a alguuns impofíivel de creer, e foo fem

parceiro fe lamçou na moor efpeffura dos emmijgos, homde eram

aquelles duzemtos e çimquoemta homeens darmas. E como le afíi

lamçou amtre elles, e fez de lamça o primeiro emcomtro, perdida

a lamça, tornou aa efpada; e nom ho leguimdo nenhuum dos feus,

dava tam affijnados golpes a toda parte, que pêro os Caítellaãos

foífem mujtos, aífaz avja de logar amtrelles: mas em todo efto foi

elle fervido de lamças e pedras e viratoões, que era maravilha po-

dello fofrer, e prougue a Deos que nenhuuma lhe deu em logar,

que lhe fazer podelTe nojo; ca o corpo era bem armado de huu-

mas aífaz fortes folhas, de guifa que os golpes maçavom o corpo,

e nenhuum dampno faziam na carne; pêro el pemlfava que era

chagado de morte, por os mujtos golpes que em fi femtia: mas leu

cavallo com as mujtas lamçadas pofe as amcas, e cahiu em terra, e

Nuno Alvarez ilfo meefmo. E em cahimdo alíi ambos, começou o

cavalo bullir rijamente com as maãos e com os pees ; e perneamdo

afíi rijamente, acertou o canello da ferradura da maão, ho tecido

dhuuma fivella das folhas de Nunallvarcz, de guifa que el nom fe

podia defapremder do cavallo, e alli cuidou de feer logo morto. Os

feus que eftavom a lomge oolhamdo, veemdo o gram perijgo em

que Nuno Alvarez era, coítramgidos de doo e vergonha, correrom

rijamente cobramdo coraçoões, e acorreromlhc mais tofte que po-

derom : e huum dos primeiros que a el chegou, foi huum clérigo

em cuja cafa Nunallvarez poufava, que hia em fua companha com

huuma befta, e cortoulhe apreífa o tecido per que eítava preío. Nu-

nallvarez defatado, fe levamtou rijo, e tomou huuma lança de muj-

tas que jaziam arredor delle; e com esforço e ajuda dos que ja

com

(i) com graão vontade T.
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com elle eftavom, começou de feguir os Caítellaãos. E em eito chc-

garom aprefla Diegallvarez e Fernam Pereira feus irmaãos, que

difto lbubcrom parte, que lhe forom alfaz boons companheiros; e

todos leguirom os emmijgos, de guila que premdiam c matavom

mujtos. Aaçima nom podemdo ja mais fofrer tal dano, tornarom

coitas, por fe acolher aos batees; e aa emtrada pereçerom mujtos,

por emtrar mais aprefla do que avjam em euflume. NunaJlvarez fe

tornou com os feus pêra a cidade fem morrer nenhuum da lua par-

te, mas forom delles mal feridos, e nove cavallos mortos; c quam-

do o priol ho vio vijnr com os prilbneiros que comligo tragia, ouve

gram prazer com el e com os outros, e forom todos delle muj bem

recebidos.

CAPITULO CXXXIX

Como fe começou o aa\o da pri/oni do meejire Davis, e

de Gomçallo Vaafque; Da\evedo.

Leixamdo efhir Lixboa cercada, e tornamdo a fallar delRei Dom
i Fernamdo, que eítava em Évora fazendofle preftes pêra a

guerra de Caftella, comvem que digamos ante que dhi parta, como

mandou premder o mertre Davis Dom Joham feu irmaão, e Gom-

çallo Vaafquez Dazevedo, huum bom fidallgo, e mujto leu priva-

do: e pois efta eftoria avemos de trager a praça, nom como al-

guuns que fezerom livrezinhos(i) que pubricados em alguumas

maãos as coufas como palíarom, nom comprehemdera per elles

perfeitamente; mas guardamdo a regra do Fillofofo que diz que

nara podemos faber as coufas como lbm, fe da caufa do feu pri-

meiro começo carecemos de todo pomto; nos o naçimento da lua

prilbm delles vaamos bufear lomgc domde veo. Afli foi, legumdo

ouviftes, que quando Joham Fernamdez Damdeiro veo fallar a el-

Rei Dom Fernamdo em Eftremoz fobre a vijnda dos Imgrefes, e

que

(1) livrozinhos T. livrizinhos B.
c
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que o elRci teve afcomdido per alguuns dias na torre deífe logar.

fohou nora oneíta fama amtrelle e a Rainha; e pofto que aa pri-

meira folie efeura, e nora teemdo certos autores, depois per firme

opiniom fallavom em ello muj largamente; por a qual razom eram

ambos avudos em gramde ódio das gemtes, efpiçiallmente dos

gramdes c boons que fe dohiam da desomrra delRei. Hora aífi

aveo que eftamdo elRei em Évora como dizemos, chegarom huum

dia pella feita aa camará da Rainha, ho comde Dom Gomçallo

leu irmaão, e Joham Fernamdez Damdeiro com elle ; e por a cal-

ma que fazia gramde, hiam elles fuamdo mujto, e ella quamdo os

aífi vio vijnr, pregumtoulhe fe tragiam fudairos com que fe alim-

par daquella fuor, e elles differom que nora; emtom tomou a Rai-

nha huum veeo, e partiho per meo, c deu a cada huum fua parte

pêra fe alimparem. E amdandolíe Joham Fernamdez paífeamdo

pella camará com aquel veeo na maão. íicouífe em goelhos amte

ella, e dilfe com voz baixa muj manffamente: «Senhora, mais che-

cado e mais hufado queria eu de vos o pano, quamdo mo vos

«ouveífees de dar, que efle que me vos daaes» : e a Rainha come-

çou de rijnr deito. E pêro lhe diífelfe citas pallavras muj manffo,

nom as diífe porem tam paífamente, que as nora ouvjo huuma

dona que(i) lija acerqua delia, que chamavom Enes Aftbnfo, mo-

Iher dhuum gramde privado delRei e de feu comífelho, que avja

nome Gomçallo Vaafquez Dazevedo, de que el mujto fiava; e por

que lhe pareçerom muj mal ditas, calloulfe eftomçe por aquella

hora, e dilíeo depois a feu marido. A cabo de dias feemdo a Rai-

nha fallamdo em coufas de labor, louvamdo mujto o coítume dos

Imgrefes, e daquelles que com elles hufavom; refpomdeo aquel

privado delRei, e diífe : «Certamente, fenhora, quamto a mim,

«feus coltumes em alguumas coufas nom me parecem tamto de

«boons, como os vos lomaaes». «E quaaes diífe ella» ? «Senhora.

«dif-

(i) que hy T.
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«diffe cl, nora he boom colhime, nem de louvar a ncnhuum, o que

«mujtos delles hulàm, que fe alguuma dona ou domzella por fua

«mefura lhe dá alguum veeo ou joya, elles fe chegam a ellas aa

«orelha, e dizemlhe, que mais chegadas e mais huíadas queriam

«elles as joyas delias, que nora aquellas que lhe ellas dam». A Rai-

nha quamdo eito ouvio, íolpeitou logo por que el aquello dezia,.e

callouffe por emtom, e nom diffe nada, damdo a emtemder que

nom parava em aquello mentes; e depois chamouho adeparte e

diffe: «Gomçallo Vaafquez, eu bem lei que voíía molher vos dilfe

«aquelo que vos ora amíe diffestes, mas feede certo que vos e ella

«nom ho lamçaftes em poço vazio, e prometovos que ambos mo
paguees muj bem» : e el elculamdoffe que nom lábia dello parte,

e ella dizemdo que era aíTi, leixarom aquello e fallarom em ai.

Homde fabee, que efte Gomçallo Vaafquez era legumdo com ir-

maão da Rainha Dona Lionor, c per ella fora feito e polto em

gramde eftado : por que Dona Aldomça de Valcomçellos, molher

de Martim Aftbnflb Tello, madre da Rainha Dona Lionor, era pri-

ma com irmaã de Tareija Vaafquez Dazevedo, filha de Vaafco Go-

mez Dazevedo, irmaão de Gonçallo Gomez Dazevedo, alferez del-

Rei Dom Aflbnlb, o que foi aos Mouros; afli que a Iffamte Dona

Beatriz, molher que depois foi delRei de Caftella, era lbbrinha

delfe Gonçallo Vaafquez, filha de lua fegumda com irmaã: e por

efte divedo que el avia com a Rainha, e o acreçemtamento que

neelle avja feito, teve ella gram fentido das razoóes que delia diffe-

ra(i), e aazou como depois folie prelo.

CA-

1) difeerão T.



3o CHRONICA400

CAPITULO CXL

Como Vaafco Gomei Daavreu falha aa Rainha, c das

ra-
x
oôes que ambos ouverom.

Depois deito a poucos dias, huum fidallgo que avia nome

Vaafco Gomez Daavreu, que fe chamava paremte da Rai-

nha, veemdo como ja tempo avja que lhe nora moftrava boa

voomtade como damte avja em coítume, des i por que deziam al-

guuns que lhes parecia que a Rainha lhe nom tijnha boom defeio,

chegou huum dia a ella, e diífe: «Senhora, vos me fezeítes mujto

«bem e pofeftes em homrra, de guila que eu nom fom mais que

«quamto a voífa merçee em mim fez, por a qual razom eu fom

«muj tehudo de vos fervir e amar em quamto viver, e affi o em-

«temdo de fazer fempre; e ora nom fei por que dias ha, vos(i)

«moftraaes que me avees hodio, como fe vos eu ouveffe feito al-

«guum gramde erro e deferviço: porem vos peço por merçee, que

«me digaaes eito por que he, ou fe vos diíferom alguma coufa que

«eu comtra voífo ferviço fezeífe; e fe for verdade o que vos de

«mim diíferom, eu vos faço preito e menagem que deite logar

«me nom parta, ataa efperar aqui a morte». Refpomdeo a Rainha,

e diífe: «Nom fem gram razom eu ei de vos muj gramde queixu-

«me, e nom fei pêra que fom elfas pallavras e elfa avomdança de

«razoar, ca bem fabees vos, que vos me teemdes feito huum

«erro tam gramde, per que vos mereçiees de vos eu mandar cor-

«tar a cabeça, e aimda matar de peor morte que eíta». «Senhora,

«diffe el, vos podees dizer o que voffa merçee for, mas outro ne-

«nhum nom me dirá com verdade, que aos eu numca aja feito

«nenhuum erro, per que eu eífo mereça; e fe vos alguuma coufa

«vos alguém de mim diífe, peffovos por merçee que mo digaaes».

«Om-

(1) que vos T.
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«Omdc me podiees vos moor erro fazer, diffe cila, que hirdes vos

«dizer ao comde Dom Joham Affomffo meu tio, que cu dormia

«com Joham Fernamdez Damdeiro». «Senhora, diffe el, Deos me

«guarde de mal que cu tal coufa diffeffe, c quem vos effo diffe.

«mentivos falffamente; e nom ha nenhuum que mo diga, a que

«eu nom ponha o corpo, aimda que feia de mujto moor eftado

«que eu». «Para que negaaes vos eito, dilfe a Rainha, e o defdi-

«zecs, ca eu vos darei peffoa a que o vos difíeftes». «Senhora,

«diffe el, eu nom o defdigo, ca pois o eu nom dixe, nom o poffo

«defdizer; mas nego e digo que numea foi nenhuum, que me tal

«coufa ouviffe». «Certo he, diffe cila, que vos o diffeíles, ca Gom-

«çallo Vaafquez Dazcvedo me diffe que vos lho differees». «Nom
«vos diffe verdade, diffe elle, nem Deos numea quifeffe que eu tal

«coufa diffeffe de vos; mas pois vos dizees que vollo elle dilfe, a

«verdade he que eu lho ouvj dizer a el, eftamdo prefemtes o com-

«de Dom Joham Affonffo voffo tio, e outros; e vos mamdaaeo

«chamar, e eu lho direi prefemte vos, c fe mo el negar, eu lhe

«quero poer o corpo fobrefto, ou lho provarei pellos que hi eíta-

«vom, qual amte voffa merece for». Quamdo a Rainha efto ouvjo,

diffelhe que nom curaffe mais daquello, nem o diffeffe a nenhuum

e que ella mamdaria huma carta a feu tio quê lhe emviaffe dizer

a verdade defto como fe paliara.

CA-
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CAPITULO CXLI

: Como elRei pos em fua voomtade de mamdar premder

o meefire [eu irmaão, e Gomçallo Vaafqitei Da-

leredo, e por que ra^om.

A rainha depois que ouve eítas pallavras com Vaafco Gomez,

cujdou em eito que lhe el diífe, e no que amte ouvira dizer

a Gomçallo Vaafquez, e peloulhc mujto de coraçom, e emtemdeo

que per aquel privado delRei avja de feer pubricada fua fama, e

delcuberto todo leu feito ; e que leemdo eito fabudo, era a ella muj

gramde vergomça e perijgo, e rifo meefmo daquel cavalleiro com

que ella era culpada, cuja morte ella nora defeiava de veer. E pemf-

fou como no Reino nom avja outro nenhuum do linhagem delRei

que efto quifeffe vimgar, fe nom aquel feu irmaão baltardo, que

era meeitre Davis fegumdo ja diffemos, e emtemdeo que feendo

aquel privado delRei e elte feu irmaão mortos, que ella feeria de

todo fegura, por quamto todollos outros moores do Reino eram

feus divedos, ou poítos em homrra per ella. Emtom cuidou de os

fazer culpar em alguuma tal coufa, per que elRei ouveífe aazo de

os mamdar matar ; e dizem alguuns que fez fazer cartas falífas em

nome do irmaão delRei, e daquel feu privado, as quaaes pareciam

feer emviadas per elles a Caftella, em deferviço delRei e de todo o

Reino, e fimgerom eftas cartas feer emviadas e tomadas no eítre-

mo caladamente, fegumdo a maneira que fobrello foi hordenada.

E huuns dizem que foram tragidas a elRei, outros comtam que aa

Rainha, e que ella as moítrou a elle, e que elRei quamdo as vio,

foi deito mujto efpamtado, por que nom avja delles tal fofpeita,

nem lábia coufa por que fe a eito dcmovcílem. Nos porem como

ella iíto hordenou por fatisfazer a feu defeio, nom fomos em certo

conhecimento, laivo que elRei e a Rainha, e aimda prefumem que

aquel
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aquel com que ella era culpada, virom taaes cartas; e fallamdo que

le devia em efto de fazer, foi per elles acordado que era bem de

leerem prefos, e nom leixar(i) paíTar tam maa coufa como aquel-

la, fem gramde vimgatnça, por leer efcarmento a todollos outros,

que numca fe nenhuum atreveffe a fazer femelhavel coufa, e que a

prifom foffe logo, e que depois averia elRei acordo fobre a pena

que deviam daver. A elRei pareçeo efte boom comfTelho, e pos em

voomtade de o fazer affi, e cuidou de os mamdar premder, de

guifa que elles nom podeifem fugir nem feer tomados a aquel a

que os emtregaffe.

CAPITULO CXLIi

Como elRei mamdou premder o meejlre feu irmaão, e

Gomçallo Vaafque\ Da{ei>edo (2).

Estamdo elRei cm outro dia em huum eirado de léus paaços,

c com elle ho meeftre feu irmaão, e Gomçallo Vaafqucz Da-

zevedo, e alguuns outros lenhores e cavalleiros, chegou aa porta

do paaço huum leudeiro que avja nome Gomçallo Vaafquez Cou-

tinho, com fuás gemtes e outros, em guifa que feeriam ataa du-

zemtas lamças, todos armados fem mimgua de nenhuuma coufa

;

e ho logar homde elRei com elles eftava, era tal que fe vijam dalli,

e pofto que o meeftre c Gomçallo Vaafquez as viffem affi eftar da-

quella guifa, nom cuidarom nenhuuma coufa fobrello, como ho-

meens que fe nom temiam, fpecialmente o meeftre; des i por que

era tempo de guerra, nom lhes pareçeo aquello coufa nova. E el-

Rei depois que vio alli eftar aquellas gemtes. diffe a todollos que

com el eftavom que fe foííem pêra as pouiadas, e el foiffc logo

pêra fua camará, e os outros todos começarom de fe hir: e eftam-

do aimda alli o meeftre. e Gomçallo Vaafquez, tornou a elles Vaaf-

co

(1) leixarem T. (2) Como o meeftre e Gonçallo Vazquez Daze-

vedo foram prélios por mamdado delRei T.
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co Martijnz de Merlloo(i) que fe fora com elRei, e dilTe comtra

ho meeftre: «Senhor, e atos Gomçallo Vaalquez, eu vos trago no-

ivas de que me mujto pefa. ElRei meu lenhor vos mamda que

«feiaaes prefos». «Por que, differom elles»? «Nom fei, mas (2),

«diffe el, fe nom quamto me mamdou que vos guardaffe bem, e

• lhe deffe de vos boom comto e recado», o Ha nos de veer elRei,

«diffe o meeftre»:' «Nom, diffe el, mas vijmdeyos comigo, e vaa-

«monos pêra a poufada». Emtom fe deçerom, a cavallgarom em

cima de fenhas muas(3), e com cada huum delles huum dos Ef-

cudeiros de Vaafco Marlinz de trás, e aquellas gemtes todas com

elles. E himdo afli pello caminho, chegouffe Gomçallo Vaafquez

Coutinho a aquel privado delRei, que era leu logro, e diffelhe muj

manffo, em guifa que o nom ouvio ho efcudeiro que com el hia:

«Parece (4) que vos, eo meeftre hijs ambos prelos; efto por que

«he» :' «Nom fei mais, diffe el, que quamto vos veedes». «Efto,

«diffe el, nom pode feer fe nom por gramde coufa; e pois afli he,

«pareçeme que he bem, que eu trabalhe em toda guifa por vos

«nom hirdes aa prifom, ca mujfo me temo de efta coufa vijnr a

«mal». «E comopoderees voseffo fazer, diffe Gomçallo Vaafquez»: 1

«Eu darei volta com todollos meus, diffe el, que aqui vaão; e em-

«temdo com a ajuda de Deos de vos poer em falvo, e depois elRei

«me perdoara; e pofto que me nam perdooe, eu nom dou nada de

«perder quamto tenho por vos todavia lerdes livre defte perijgo».

«Filho amigo, diffe el, vos dizees muj bem, e eu vollo gradeço

«mujto; mas porem nom vos cureés de trabalhar deito, por que

«aqui vaão mujtas gemtes como vos veedes, moormente feer dem-

«tro na cidade, efto era coufa muj grave de fazer, e nom fe aca-

>bamdo, vos feeriees prefo e morto, e eu logo morto comvofco; e

«moor pefar e nojo averia eu, veemdo como vos matavom por me

«vos quererdes livrar, que da morte que eu morreffe, aimda que

«fof-

(1) de Meello T. (2) mais T. (3) mullas T. 14) pareçeme TB.
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«fofle fem meu merecimento: e porem nom vos trahalhees de ne-

«nhuuma coufa, que Deos que fabe que eu nom fige per que eu

«eito mereça, elle me livrara por fua merçee(i)». E pêro lhe e'.

diffe(2) que nom tomaffe daquello cuidado, que el em toda guifa

o livraria, nunca em ello quis comlfemtir, reçeamdofíe do gramde

perijgo que fe poderia feguir a ambos; e affi chegarom ao caítello

da cidade, omde aviam de jazer prefos. E depois que forom dem-

tro e deícavallgarom, em quamto as gemtes amdavom dhuuma

parte pêra a outra, eftamdo aimda as portas abertas, chegouffe ao

meeftre huum efeudeiro que avja nome Affomífo Furtado, que era

anadal moor do Reino, e diffelhe fe fabia por que era preíò, e el

diffe que nom. «Senhor, diffe el, o gramde e boom quamdo he

«prefo, nom o he fe nom por gramde coufa; e poíto que vos nom

«faibaaes por que fooes prefo, e emtemdaaes que o lboes fem por

«que, pareçeme que nom he bem que vos aguardees affim(3) deite

«feito. E vos fabees bem como elRei Dom Pedro voífo padre me

«criou e pos em eítado, e me deu quamto eu ei, e aimda que eu del-

«Rei Dom Fernamdo voífo irmaão reçebeífe mujtas merçees, mujto

«mais theudo fom a amar as coufas delRei voífo padre, e poer o

«corpo e quanto eu tenho por ellas, moormente por vos que fooes

«feu filho: e porem em quamto eítas gemtes aflí amdam e a porta

«eíta aberta, fayamonos logo ambos, e como nos formos fora, eu

«vos emtemdo de poer em falvo, aimda que perca quanto tenho»:

e o meeftre diffe que lhe gradeçia(4) mujto, e lhe prazia. Emtom

fe tomarom pellas maãos imdo fallamdo, e elles que chegavom

acerca da porta, e o porteiro que a acabava de fechar, e elles tor-

naromífe emtom fem damdo a emtender nada do que fazer quife-

rom. Em eito penífarom cada huuns dos que hi eítavom de fe hir

pêra as poufadas, e Vaafco Martijnz de poer boa guarda em elles;

e

(i) myfericordia e mercêe T. (2j diíTefe T. (3) affim T. B. (4) lho

agradecia T.
60
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e forom ambos bem aprifoados com fenhas groíTas adovas e ca-

dea pellas pernas, e poftos em huuma tal caía domde nom podef-

fem fogir. E por o gram temor que ouverom de em outro dia feer

mortos, emviarom logo aprefla huum efcudeiro ao comde de Cam-

brig, que eftava em Villa Viçofa, que erom dali oito legoas, e mam-

daromlhe dizer como os elRei mamdara premder nom fabiam por

que, e que lhe emviavom pedir por merçee, que os emviaffe pedir

a elRei, e fe lhos dar nom quifeííe, que lhe diflefie por que eram

prefos. O comde quamdo eito ouvjo, refpomdeo que com aquello

nom tijnha que fazer, e que fe elles alguuma coufa fezerom comtra

ferviço delRei, que era muj bem de o pagarem; e que fobre aquello

nom emtemdia de fazer nenhuuma coufa. Quamdo o efcudeiro que

alia foi, tornou a elles com efte recado, pefoulhes mujto, e nom fou-

berom mais que fazer. E tamto que elles forom prefos, logo elRei

mamdou premder huum veedor do meeftre, que chamavom Lou-

remço Martijnz, que eftava dali oito legoas, em huuma villa que

chamam (i) Veiros, e tomar lhe (2) quanto tijnha; emtemdemdo

que quamto o meeftre fezera em mamdar aquellas cartas, que elles

cuidavom que el emviara, que todo fora per feu comflelho.

CAPITULO CXLIII

Do recado que Vaafco Martijnz ouve per (3) que mataffem

o meejlre e Gomçallo Vaqfque^, e como ho nom

quis fa\er.

Logo como foi fabudo que o meeftre, e Gomçallo Vaafquez

Dazevedo eram prefos, forom todos maravilhados defta cou-

fa; e foi logo foado per todo o Reino como o forom per aazo da

Rainha, e a maneira que tevera pêra os fazer premder, e por que

razom fizera efto, e nenhuum nom podia delles fofpeitar nenhuuma

maa

(1) charaavão T. (2) e tomarãolhe T. (3) pêra T.
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maa coufa, amte lhe pefava a todos mujto de fua prifom, e mara.

vilhavomífe de o nom emtemder elRei ; e bem cuidavom que taaes

coufas fe avijam de dar a mal, e eram os emtemdimentos dos ho-

meens cheos de defvairados peniTamentos. Omde em efte logar de-

partem alguumas eftorias, e dizem que logo aquella noite que elles

forom prefos, a Rainha fez fazer huum alvará falffo, que parecia

lijnado per maão delRei, em no qual mandava aaquel cavalleiro

que os tijnha em feu poder, que tamto que o viffe, fem outra de-

teemça os fezeífe logo degollar; e fe o alvará hia muj africado, que

mujto mais afficadamente lho diffe(i) o meífegeiro em nome del-

Rei. Quamdo Vaafco Martijnz vio aquel alvará, maravilhouffe

mujto que podia feer tal coufa ; e por quamto el emtemdia que el-

les eram prefos per aazo da Rainha, dovidou mujto no alvará, por

que elle fabia que mujtos alvaraaes paífavom pêra outras coufas

em nome delRei, feitos per aquella guifa; pêro diífe aaquel que

lho trouxe, que elle o compriria como em el era comtheudo : e que

logo a cabo de pouco, veo faber outro meífegeiro em nome delRei

fe era ja feito o que lhe mandara fazer, e el diífe que nora, e em-

tom fe foi aquel, e veo outro com outro alvará mujto mais africa-

do que o primeiro, em que lhe mamdava elRei, que logo lhe fezeífe

cortar as cabeças, dizemdo que elRei era muj queixofo por que ja

nom era feito. E por que fe aficava mujto aquel que o tragia, e

Vaafco Martinz vija a coufa muj dovidofa, dilfelhe afli. «Amigo,

«vos veedes como ja he alta noite, e oras em que fe nom coftuma

«de fazer juftiça; e parece que elRei com gram lanha que agora ha

«deites homeens, mamda fazer efto, e pode feer que depois fe arre-

«pemderia mujto, como ja acomteçeo a alguuns fenhores: e fe fof-

«fem homeens doutro eftado, aimda nom era tamto darreçear; mas

«matar eu huum irmaão delRei, e huum dos gramdes privados que

«elle tem, per efta maneira, digovos que o nom cuido de fazer per

«ne-

(i) diffefe T.
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«nenhuuma guifa, ataa de manhaã que eu com elle falle, e faiba

«como he fua merçee de fe fazer; e fe os elle mamdar matar, elles

«bem guardados eítom, e fera feito feu mamdado: e eito emtemdo

«por mais feu ferviço, ca fe fazer perda, a qual depois nom podia

«feer cobrada». Foiífe o meífegeiro com efte recado, e nom tornou

depois mais a el: e elle levamtouffe em outro dia pella manhaã

bem cedo, e foiífe a elRei, e moítroulhe os Alvaraaes, e comtoulhe

todo o que fe paífara aquella noite: e elRei ficou efpamtado, di-

zemdo que de tal coufa nom fabia parte, e que lhe gradeçia mujto

o que fezera; e dilfelhe que fe callaffe, e que nom diífeffe a nem-

guem nem huuma coufa.

CAPITULO CXLIV

Do gram temor em que o meeftre, e Gomçallo Vaajque\

Daiepedo ejlavom, e como a Cainha bufcava aa^o

pêra matar Gonçallo Vaq/que^.

1 om gram temor e cujdado paífarom aquella noite o meeftre e

Gomçallo Vaafquez, cuidamdo que o dia feguimte era o

poftumeiro de fua vida; e mujto mayor fora o medo, fe elles fou-

berom parte do que fe emtamto acomteçia: e quamdo veo a ma-

nhaã, e o dia começou a creçer, tam gramde era o temor que

avijam, que como alguém batia aa porta do caftello, logo elles cui-

davom que era alguum meífegeiro, que tragia recado per que os

mataífem. E fallavom amtreffi ambos que era aquello por que eram

prefos, e o meeftre dezia que nom achava em fi coufa per que me-

reçeífe de o feer, e Gonçallo Vaafquez dezia que bem fabia por

que o era, aimda que deífem a emtemder que por ai o premdiam;

e que moor pefar averia quamdo o levaífem a juítiçar, por nom

oufar a dizer o por que o matavom, que da morte que lhe deífem

fem por que. E foromnos veer em aquel dia todollos fenhores da

cor-
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corte, dizemdo que lhe (1) pefava mujto de fua prifom, a qual nom

fabiam por que era, e que toda coufa que por elles podeífem fazer,

que o fariam muj de grado, nom feemdo comtra ferviço delRei feu

fenhor: mas nom foi alia Joham Fernamdez Amdeiro. Gramde

guarda poinha Vaafco Martijnz em elles, nom embargamdo o que

lhe elRei differa, ca el comia e dormia fempre com elles, e eram

guardados de dia, e vellados de noite de vijmte fcudeiros, que dor-

miam fempre armados aa porta da cafa homde elles jaziam. Em
efto partioffe elRei daquella cidade omde eflava, e foiffe a huum

logar que chamam o Vijmeiro (2), e a Rainha ficou alli. Quamdo

elles virom que fe elRei partia, e a Rainha ficava, teverom que era

por feu mal, ca mujto fe temiam delia, e que nom avja em elles fe

nom morte, e em efte temor stavom cada dia, fem avemdo fpe-

ramça de poder fugir, nem feer livres per nenhuuma outra guifa

;

em tamto que o meeftre fez voto e prometeo a Deos, que fe o li-

vraífe daquella prifom a feu falvo, que foífe a Jerufalem vifitar o

famto fcpulcro. A Rainha quamdo vio que feu defejo nom fora aca-

bado fobre a morte delles, affi como avees ouvjdo, cuidou que o

poderia feer per outra guifa, e efcrepveo huuma carta ao comde

Dom Joham Affomífo feu tio, que eftava em Samtarem, recomtam-

do lhe em ella todo o que lhe avehera com Vaafco Gomez Daa-

vreu, e como lhe differa que el eftava prefemte, quamdo Gomçallo

Vaafquez Dazevedo differa delia as pallavras que diífemos ; e que

lhe rogava que lhe emviaffe dizer per fua carta, a verdade daquel

feito como fe paffara O comde Dom Joham Affomífo quamdo vio

a carta, como era homem íifudo, emtemdeo a voomtade delia que-

gemda era, e trabalhou de bufcar taaes razoões per que os defcul-

paffe ambos; e huuns dizem que lhe nom fcrepveo repofta, mas

que chegou aaquella cidade omde ella eftava, e que lhe comtou

quamto daquello fabia, per guifa que nenhuum delles nom ficou

em

(1) lhes T. (2) o Vimyeiro T.
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em culpa, e que fe tornou pêra Samtarem ; outros dizem que lho

fcrepveo per carta per efta meefma guifa. Emtom cuidou ella que

era bem de trabalhar que elles foiTem foltos, por dar a emtemder

que ella nom fora em culpa de íua prifom; e ouve com o comde

de Cambrig que os pediffe a elRei : mas de que guifa efto foi, nos

nom ho fabemos em certo; falvo tamto que, avemdo ja vijmte dias

que elles eram prefos, emviou a Rainha chamar aquel cavaleiro

que os tijnha em feu poder, e mamdou que lhe tiraffe os ferros, e

el fezeo afíi. E o meeftre quamdo ifto vio, pregumtou a Gomçallo

Vaafquez que lhe parecia daquello? «Senhor, diffe el, pareçeme

«boom final, e eyo por boom começo de meu feito, e emtemdo

«merçees a Deos que fom feguro de morte. Mas de vos me pefa

«mujto, por que quamdo tal homem come vos he prefo, nom ho

«he por pequeno feito; pêro pois vos tirarom os ferros, deveello

«aaver(i) por começo de bem». «E a mim, diffe o meeftre, mujto

«me praz de vos feerdes livre; e Deos que fabe que eu fom fem

«culpa defta prifom, elle emcaminhe meus feitos como fua merçee

«for; e vos depois que fordes livre e folto, e fordes no voffo Re-

«gno, rogovos que vos nembrees de mim».

CAPITULO CXLV

Como o meejlre teve hordenado pêra fugir, e da guifa

que ouvera de feer.

Depois que o meeftre e Gomçallo Vaafquez forom folhos dos

ferros em que jaziam, tiraromnos daquella cafa omde jou-

verom prefos todo aquel tempo, e deromlhe logar que amdaffem

follgamdo pello curral do caftello, e homeens com elles que os

guardaffem fempre. E o meeftre depois que fe vio fem ferros, pêro

que o teve a boom final, cuidou em aquello que lhe Gomçallo Vaaf-

quez

(i) aveyllo aver T. deveello daver B.
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quez differa, e penffou em como podeffe fugir. E huum dia pella

manhaã que fazia frio, diífe o meeftre a huum filho daquel caval-

leiro que o tijnha em feu poder: «Martinho, fubamos aaquel muro,

«e aqueemtarnosemos aaquel foi que alli faz» : e o moço fe foi com

elle, e os fcudeiros que o guardavom. E amdamdo follgamdo pello

muro do caítello, oolhava el com gram femença, fe veeria alguum

logar aazado per que depois podeífe fugir, e vio huum que lhe pa-

reçeo geitofo pêra fe poer per elle em falvo, mais baixo da terra

que nenhuum dos outros, e pos logo em fua voomtade de fugir pe-

ralli, o mais cedo que ouveffe geito de o poder fazer: e depois que

os a claridade do foi ouve efqueentados a feu prazer, deceromífe

do muro fem avemdo nenhuum delle tal fofpeita. Em outro dia

foi o meeftre follgar aaquel logar meefmo homde amte fora, e le-

vou comíigo huum feu page, a que era dada leçemça com que fal-

laíTe apartado, e moftroulhe aquel logar per que emtemdia de fu-

gir, e diífe afíi: «Johanne, tragermeas o meu arco dos pellouros

«com huuma corda bem rija, e outras duas cordas no feo; e de-

ccpois que me ifto deres, hiras fellar o meu cavallo, e trazermoas

«alli preítes, fazendo que vaas pêra a agua, e huuma vara na

«maão, e huum par desporas no feo, que fe mas tam aginha nom

«poderes poer, que com a vara as efcufe; e eu amdarei peraqui

«tiramdo aas poombas, e chegarmehei aaquel logar, e atarei as

«cordas no arco, e deçermei per ellas». Emtom lhe divifou o dia e

hora a que eito fezeífe, e que o teveffe em gramde fegredo, e el

diífe que affi ho faria, e efpedioffe dei, e foiífe : emtom fe deçeo do

muro, com aquelles que o guardavom, fem defcobrimdo fua puri-

dade a outro nenhuum.

CA-
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CAPITULO CXLVI

Como o meeflre foi folto, e comeo aquel dia com a Rai-

nha, e das ra^oões que com ella ouve.

f eemdo ho meeftre hordenado pêra fugir da guila que avees

ouvido, a huum dia certo, chegou a elle Vaafco Martijnz,

amte daquel dia que a fugida avja de feer, e difle a el e a Gom-

çallo Vaafquez : «Senhor, eu vos trago muj boas novas». «Que-

«gemdas, differom elles» ? «A Rainha minha fenhora, diffe el, vem

«de manhaã ouvir miffa aa See, e mamdavos foltar, e que vaades

«ouvir miffa com ella». E elles forom mujto ledos com eito, e dif-

ferom que lho tijnham em gramde merçee. Em outro dia veo a

Rainha ouvir miffa aa See, e eítamdo aa miffa, chegou Vaafco

Martijnz com elles ambos homde a Rainha eítava, e elles beija-

romlhe as maãos, e fallarom aos outros fenhores que hi eítavom,

e ao comde Joham Fernamdez com elles. E depois que fahirom

de(i) miffa, tomou o comde Joham Fernamdez a Rainha pollo

braço, e o meeftre a Iffamte Dona Beatriz fua filha, e veherom affi

ataa porta da fee : emtom emtrou a Rainha em nas amdes (2) em

que fora, por que amdava prenhe, e o comde hia a par das amdes

fallamdo com ella, e o meeftre levava a Iffamte de rédea. E quam-

do chegarom aa porta do paaço, quiferaffe o meeftre e Gomçallo

Vaafquez efpedir delia, pêra fe hirem pêra as poufadas, e ella lhe

diffe que fe nom foffem, mas que veheffem comer com ella ; e o

meeftre foi muj fofpeitoíb deite comvjte, cuidamdo que o queriam

matar com peçonha, e bem o leixara por aquella hora, fe fe poderá

fcufar dello. Emtom fe aífemtarom a comer na camará da Rainha,

e ella fiia aa fua mefa, e o meeftre em cabeceira doutra mefa, e o

comde Joham Fernamdez jumto com elle, e Gomçallo Vaafquez a

fum-

(1) da T. (2) em as andas B.
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fumdo delles ambos, c o meeftre comia com gramdc medo, re-

çeamdo o que ja diíTemos. Acabado o jamtar, trouverom a fruita,

e a Rainha começou de fallar nas joyas que tijnha, e quamto lhe

cuftarom, gabamdoas mujto; e o conde alçouffe da mefa ficamdo

os outros aíTeemtados, e chegoulTe a par da cama homde a Rainha

eftava aa mefa, e ella tirou huum anel que tijnha no dedo, dhuum

rubi que dezia que era de gram preço, e temdeo a maão com elle,

e diffe ao comde, em guifa que o ouvirom todos: «Johane, toma

«efte anel». «Nom tomarei, diffe el». «Por que, dice ella»? «Se-

«nhora, diffe el, porque ei medo que digam dambos». «Toma tu

«o que te eu dou, diffe ella, e diga cada huum o que quifer:» e

elle tomouho, e pofeo no dedo; e 0(1) meeftre e aos (2) outros

que hi eftavom, nom lhes pareçeo bem efta coufa, e teverom aquel-

las por muj maas razoóes. Emtom fe levamtarom de comer, e o

meeftre ficouffe em joelhos (3) amte a Rainha, e diffe: «Senhora,

«bem viftes como elRei meu fenhor me mamdou premder, e o de-

«feio que comtra mim teve em quamto fui prelo; e pêro eu per

«mujtas vezes cuidaffe em minha voomtade, em quanto jouve na

«priíòm, que o demoveria a me affi mamdar premder, numca pude

«achar em mim coufa, nem deferviço que lhe eu fezeffe, per que

«mereçeffe de o íeer; pêro nom embargamdo efto, eu tenho a el e

«a vos em gramde merçee, por me mandardes foltar. Mas por que

«eu emtemdo que vos faberees(4) o por que o eu fuj, porem vos

«peço por merçee que mo diguaaes, pêra me eu avifar de outra

«hora nom fazer ou dizer coufa, per que anoje elRei meu fenhor,

«e aja de mim outra tal fanha como efta». «Irmaão amigo, diffe

«ella, bem fabecs que aos mal dizemtes, nunca lhes mimgua que

«digam, e alguuns cavaleiros de voffa hordem que comvofco am-

«dam, efpiçiallmente o comendador moor Vaafco Porcaího, fez em-

« ten-

(1) e ao T. (2) e os B. (3) fincoulfe de gyolhos em teerra T.

(4) faberees bem T.
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«tender a elRei meu fenhor, que vos vos quiriees hir pêra Caítella

«pêra o Iffamte Dora Joham, em deferviço deite Reino ; dizemdo

«certamente que era affi, porque vos tomarees gaados de duas al-

«bergarias que ha em Avis, e os mamdarees vemder». «Senhora,

« diífe el, efle era muj maao cuido, que elles cuidavom, que por dez

« e fete cabeças de gaado, que eu mamdei tomar pêra alguumas

«coufas que me compriam, nora deveram elles a dizer de mim tam

«maa coufa; mas Deos dará a elles feu gallardom, e a mim ajuda

«e graça como ferva (i) elRei meu fenhor, fegumdo meu defeio foi

«fempre de o bem fervir». E nom podendo delia mais faber, al-

çouífe, e pediolhe leçemça pêra hir veer elRei.

CAPITULO CXLVII

Como o meeflre foi veer elRei, e das pallavras que com

el ouve; e das ra^oões que o meejire diffe em

ca/a do comde de Cambrig.

Quamdo o meeftre vio, que mais nom podia faber da Rainha

em feito de fua prilbm, efpediolTe delia, e foiífe logo ao Vij-

meiro (2) omde elRei eítava; e chegou amte a cama, omde el jazia

doemte. e beijoulhe as maãos, e diífe: «Senhor, vos me mamdaf-

«tes premder, e eu vos tenho em gramde merçee por me mandar-

«des foltar, fe eu alguma coufa fige per que mereçeffe de o feer, e

«aimda que o nom fezeífe: e vos, fenhor, fabees bem como me

«creaítes, e a honrra em que voffa merçee foi de me poer; e amtre

«as outras mujtas merçees que eu de vos recebi ataa o dia doje,

«agora vos peço por merçee que me façaaes huuma, a qual he efla:

«que me digaaes qual foi a razão, por que me mamdaftes premder.

«Ca aimda que vos eu com boom defeio ferviffe, e tenha em voom-

«tade de vos fervir, pêro pode feer que alguumas daquellas coufas,

«em

(1) firva T. B. (2) Vymyeiro T.
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«em que eu cuido que vos faço ferviço e voontade, feram a vos

«nojo e defprazer; e nom feemdo cu percebido deito, fervirvos hia

«como ataa qui íige, efperamdo de vos bem e merece por gallardom

«de meu ferviço, feguirffehia o comtrairo deito: e porem vos peço

«por merçee, que me queiraaes dizer quegemda he voíTa voomta-

«de». Refpomdco elRei, e diíle : «Vos dizees muj bem, e eu emtem-

«do voííò boom defeio : mas vos feede certo, que eu nom vos mam-

«dei premder, fe nom por vos moítrar quamto o meu poderio era

«de gramde fobre vos, e nom por outra coufa«. «Senhor, diffe o

«meeítre, des aquel tempo que me Deos chegou a hidade de vos eu

«conhecer por meu Rei e fenhor, fempre eu foube, e fej o gram po-

«derio que vos fobre mim avees, e fobre todos os outros de vofío

«reino: e fe por ai nom foi fe nom por eífo, pareçeme que per outra

«guifa poderees faber, fe avia em mim tal conhecimento como eífe;

«e fe per outra razom he em que vos eu nom ferva a voffo prazer,

«como ja dixe, peçovos por merçee que mo digaaes» : e elRei diffe

que nom fora por outra coufa, fe nom por aquello : emtom lhe bei-

jou as maãos, e efpedioffe delle. E por que ao meeítre era dito, que

o comde de Cambrig fora em ajuda de el feer folto, porem fe foi aos

paaços honde o comde poufava, e fezlhe fua reveremça, diffe: «Se-

«nhor, bem fabees como elRei meu fenhor me mamdou premder, e

«hora por fua merçee me mamdou foltar; e.pero eu em toda minha

«prifom numea puide faber por que fui prefo, nem o fei aimda ago-

«ra, eu vos tenho em gramde merçee o que por mim fezeítes, em tra-

«balhardes por eu fer folto. Aallem deito, fenhor, por quamto a mim
«he dito, que alguuns diíferom de mim coulas, quaaes nom deviam,

«eu digo aqui peramte vos, que fe hi ha alguum que me diga que eu

«errei, ou fiz alguuma coufa comtra ferviço dei Rei meu fenhor, que

«eu lhe farei conhecer que nom diffe, nem diz verdade; mas que

«fempre me trabalhei de o fervir o melhor que eu puide, fem lhe fa-

«zemdo nenhuum erro, por que me eito deveífe feer feito» : e eito

dif-



446 CHRONICA

diffe o meeftre, por que hi eftavom com o comde mujtos cavalleiros

e efcudeiros dos que amdavom com elRei; mas nom ouve hi nem

huum que lhe a eito refpomdeffe. Emtom diffe ao comde Vaafco

Martinz da Cunha o moço, que hia com o meeftre : «Ainda, fenhor,

«que o meeftre diffeffe o que era theudo de dizer por fua homrra,

«pêro por que pode feer, que por que elle he tam gramde homem,

«nenhuum queira (i) refpomder a eito; porem eu que foom caval-

«leiro de mais pequeno eítado, a que de melhor mente refpomde-

«ram, digo que eu fom preítes pêra fazer conhecer que nom he ver-

«dade, a qualquer que differ que o meeftre fez, nem diffe nenhuu-

«ma coufa comtra ferviço delRei, per que mereçeffe de feer prefo»:

e efta meefma razom differom alguuns outros dos que hi eftavam,

e o comde diffe que bem crija que affi era. Emtom fe foi o comde

pêra homde elRei poufava, e o meeftre com elle ataa os paaços ; e

efpedioffe delle, e tornouffe a Évora.

CAPITULO CXLVIII

Como Louremço Martijn\ quimera matar Vaafco Porca-

Iho, e lhe o meeftre diffe que o nom mataffe.

Tamto que o meeftre chegou a Évora, efpedioffe logo da Rai-

nha pêra fe hir aa terra doordem (2), e foiffe de pee em ro-

maria a Samta Maria de Benavilla, que prometera quamdo fora

prefo; e dhi fe partio, e foi a Veiros, e achou hi ja folto Louremço

Martijnz, aquel feu veedor que damte diffemos, mas nom lhe foi

emtregue o que lhe tomarom : e comtoulhe o meeftre todo o que lhe

avehera em fua prifom, e as razoões que ouvera com a Rainha de-

pois que fora follto, e o que lhe differa de Vaafco Porcalho. «Se-

«nhor, diffe elle, e vos bem fabees como eu fui prefo quamdo o vos

«foftes, e como me foi tomado quamto me acharom : e fegumdo pa-

«re-

(1) quereraa T. (2) da hordem T. B.
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«reçe(i) todo o que a vos e a mim foi feito, veo per aazo das cou-

«fas que efte treedor amdou dizemdo; e porem he bem que el aja

«galardom de fua malldade, e nom efcape de morte, por tam maa

«coufa como efta que diíTe : e vos leixaae a mim o emcarrego

«deite feito, e fem vos em ello poer maão, eu o emtemdo de ma-

«tar muj cedo» : e o meeftre diffe que lho gradeçia mujto, e lho

tijnha em gramde ferviço. Aquella noite feguimte cuidou o meef-

tre em efta coufa, e em outro dia chamouho adeparte, e diífe:

«Louremço Martijnz, cuidei em aquello que ootem falíamos, e

«nom me parece que he bem que matees efte homem, por duas

«razooes. A primeira, vos fabees bem, como efta molher he fages

«em mujto mal, e fabedor de gramdes artes ; e por que vio que

«nom pode acabar feu maao defeio comtra mim, em quamto fui

«prefo, pode feer que cuidou de me dizer efta coufa, por tal que

«eu com menemcoria, pemffamdo que a fem razom que me foi

«feita, foi per feu aazo deite homem, me demovelfe ao matar; e

«matamdoo, elle morreria fem por que, com gram pecado de mi-

«nha alma, e eu era per força leixar o Reino, e me hiria fora delle,

«e per efta guifa feeria ella defempachada de mim. A fegumda,

«poíto que afli foffe que o elle diíTeífe, a mim nom vem gramde

«homrra de eu matar huum homem tal como efte (2); e aimda

«que o vos matees, damdo a emtemder que eu nom fei deito

«parte, logo a Rainha cuidaria que eu vollo mandara matar, por

«o que me diífe; e poderia feer que averia elRei de mim tam

«gramde (3) queixume, per que eu poderia vijnr a prifom e pe-

«rijgo de morte, ou perderia a terra de todo pomto, o que a

«mim nom compria, moormente em tempo de guerra, como ora

«eítamos: porem me parece que he bem, que na duvjda deitas cou-

«fas, efcolhamos ho mais feguro, e nom curemos deito; e elle fe

«mal

(1) me parece T. (2) huum homem de tal guyffa T. (5) tama-

nho T.
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«mal fez ou diffe, Deos lhe dará feu guallardom». «Senhor, diffe

«Louremço Martijnz, a mim parecem eftas booas razoões, e como

«voffa merçee for, eu affi o farei»: e o meeftre diffe que nom

curaffe delle(i), e elle affi o fez.

CAPITULO CXLIX

Como os Imgrefes e o meejlre com elles emtrarom per

Cajlella, e tomarom os cajlellos de Lobom e do

Cortijo.

A poucos dias que o meeftre foi folto, eftamdo el em Veiros,

como diffemos, ouverom comífelho alguuns capitaães dos

Imgrefes, de fazerem huuma emtrada per Caftella; e devifarom logo

amtre fi o dia, a que fe todos jumtaffem com fuás gemtes, em huu-

ma villa que chamam Arromches, que era duas legoas do reino de

feus immijgos; e os capitaães eram eftes : huum(2) filho baftardo

delRei de Imgraterra que avia nome (
a

) o canom(3) de

Rabi Sallas, o foduc delia Trava, Moffe Joham Falconeth, e ou-

tros: e himdo pêra aquel logar, hu aviam de feer jumtos, huum ca-

valleiro Imgres que avia nome Moffe Rogel Othiquiniemte, chegou

per homde o meeftre eftava, e em fallamdo com el, diffe affi: «Sa-

«bees vos, fenhor, parte do que fe faz em efta terra, omde nos ef-

«tamos» ? «Nom, diffe o meeftre». «Seede certo, diffe o cavalleiro

«Imgres, que nos queremos fazer huuma cavallgada e emtrar per

«Caftella, em na qual fe vos quiferdes feer, podees fazer mujto de

«voffa homrra» : e diffelhe logo o dia em que todos aviam de feer

jumtos^e quamdo fe aviam de partir. «Muito me praz, diffe o meef-

«tre,

(i) dello T. B. (2) a faber, huum T. (3) Hocanaão T.

(a) No Códice do R. Archivo lia huum semelhante espaço em claro;

o que parece ser motivado ou pelo respancamento, ou pela mancha do

pergaminho: he certo que nos outros Códices continuão as palavras se-

guintes immediatamente depois da palavra nome, sem haver intervallo

algum entre ellas.
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«tre, e íòom dello muj ledo, e gradeçovos mujto eito que me avees

«dito; e eu me farei logo prcítes, em guifa que feia com effes fe-

«nhores, em eíTe dia que vos dizees». Emtom fe efpedio delle, e o

meeftre nom ho pos mais em tardamça, e jumtou luas gemtes

apreíTa, e outras da comarca, as mais que aver pode, e com el

Vaafco Periz de CaamoÕes, e levou comligo amtre lamças e corre-

dores duzemtos de cavallo, e quatro mil homeens de pee; e chegou

a Arromches homde os Imgrefes eítavom, e foi delles bem recebi-

do, e fezeromííe preltes pêra emtrar, e eram per todos oito çemtas

lamças, e quinhemtos archeiros, e féis mil homeens de pee. Emtom

fe partirom dalli, e levarom caminho Douguella, e chegarom aquella

noite a huuma ribeira, omde efta huuma irmida que chamam Sam

Salvador da matamça. AUi dormirom alguuns em cafas que faziam

de ramos de arvores, e os mais delles sobre a erva da terra; o çeeo

era cobertura a todos, ca alli nom avia outras temdas, que os em-

paraffe de tempo comtrairo. O dia leguimte chegarom a huum caf-

tello que chamom Lobom, em que eítavom ataa iafeemta homeens

;

e aquel filho baftardo delRei de Imgraterra, que diffemos, foi o pri-

meiro que o começou de combater, e des i os outros ; e os que eram

demtro deffendiamffe quamto podiam, e deramlhe de cima huuma

gram pedrada, em guifa que cahiu logo em terra, e todos cuidarom

que era morto, e el alçouffe, e cobrou fua força, e nom com menos

esforço que da primeira, tornou outra vez a combater. E polia fra-

queza do logar, e pollo fogo que lhe poferom aas portas, forom logo

emtrados(i) per força, e foi el o primeiro que emtrou demtro, e

matarom delles, e outros fogirom, e alguuns levarom cativos, e der-

ribarem o logar todo. Partiromffe emtom dalli, e chegarom a huum

caftello que chamom ho Corujo, e alli eítavom duzemtos homeens

de pee, e trimta fcudeiros, amtre os quaaes eítavom fete que eram

alcaides de fenhos caítellos, homeens de gramde esforço, que em fe

def-

(1) entradas T



4 5o CHRONICA

deffemdemdo, bem moftravom pêra quamto eram. E como chega-

rom ao logar, começarom de o combater muj rijamente, poemdo

o fogo aas portas, e picamdo o muro(i) per outra parte: e os de

demtro em fe deffemdemdo com toda fa força, matarom dous

fcudeiros, huum Português, e outro Imgres, efcudeiro de Moffe

Joham Falcouet; mas nora lhe preftou nada fua deffemííbm, ca a

multidom das gemtes de fora lhe fez perder toda fua virtude, em

guifa que defefperarom de fe poder deffemder; e preitejavomffe

que os leixaífem a vida, e que lhes dariam o logar; e os Imgrefes

cobrarom tam gram fanha pella morte daquelle efcudeiro Imgres,

que o nom quiferom comífemtir, mas cada vez fe esforçavam mais

pêra o emtrar. Quando os de demtro virom eito, ouverom muj

gram medo, e bem emtemderom que fe os emtraífem per força,

que nom avia em elles fe nom morte; e reveftiromffe os sacerdo-

tes, e fobiromífe ao muro, e moftraromlhe o corpo de Deos, rogam-

doos que por amor daquel fenhor fe quifeffem amerçear delles; e

os Imgrefes com gram fanha que fe em elles mais açemdia, nom

curavom daquello, e braadavomlhe altas vozes que fe deffemdeffem

toda via ; e o arroido gramde de huuma e da outra parte, fazia que

aadur fuás prezes podiam feer ouvjdas: e eram as frechas tamtas

alli homde o corpo de Deos eftava, e pellos outros logares darredor,

que temor gramde os íazia dalli partir. Em efto foi o combato tam

aficado, que pêro (2) o muro foífe muj forte, com alta cava (3), e

bem deffenffavel, todo nom aproveitou nada, e durarom des a ma-

nhaã ataa hora de terça em no combater ; e roto o muro, emtrarom

demtro per força, e depois pellas portas que forom ardudas, e co-

meçarom de matar quamtos homeens acharom, em guifa que outra

nenhuuma peífoa nom ficou a vida, falvo molheres e moços peque-

nos; e derribarom todo o logar o mais que poderom, e roubarom-

no de quamto em el acharom, e tornaromffe pêra Portugal.

CA-

(1) e picamdoo muyto T. (2) que per que T. (3) com alcáçova T.
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1

CAPITULO CL

Como elRei Dom Fernamdo e os Imgrefes chegarom a

Ellvas, e pario a Rainha Dona Lionor hij

huam filho.

A rainha, como avees ouvjdo, depois que aazou que o meeftre

e Gonçallo Vaafquez foffem foltos, por dar a emtemder Que

nomera em culpa, hordenou como cafaíTem(i) huum filhode Gom-

çallo Vaafquez, que avia nome Alvoro Gomçallvez, com huuma fi-

lha de Joham Fernamdez Dandeiro, que chamavom Dona Samcha

Damdeiro; creemdoque por tal cafamemto çeflaria Gomçallo Vaaf-

quez de fallar mais em feus feitos, e feeria da parte delia. Em eito

hordenou elRei de todos fazerem mudamça, por hir mais adeamte

;

e fcpreveo ao comde que partiífe de Villa Viçofa, e el partio logo

huuma fegunda feira poímmeiro dia de junho, com lua molher e

gemtes, e foi poufar feu arreai em Odiana a par de Jerumenha. E
elRei e a Rainha partiram Deífremoz, omde ja eftavom, aa quarta

feira feguimte com todas fuás gemtes, e veheromífe a Borva, e aa

feita feira chegarom a Villa Boim, ao fabado forom poufar a Ell-

vas, que eram féis dias do mes de julho, omde depois fe jumtarom

todos; e poufava elRei em cima na villa velha, e o comde em Sam

Domimgos, e a hofte delRei pos feu arreai nas ortas arredor da

villa, e os Imgrefes nos ollivaaes caminho de Badalhouçe, e come-

çaram de correr a terra huuns aos (2) outros. A Rainha que am-

dava prenhe, avemdo treze dias que allj eftava, pario huum filho,

e moítrou elRei muj gram prazer, e aquelles que da parte da Rai-

nha eram ; e acabados quatro dias, morreo : e por fua morte toma-

ram todolíos gramdes que com elRei eftavom, capas de burel por

doo, mais por feguirem voomtade delRei, que por emtemderem que

era

(1) cafafle T. B. (2) e os T.
61
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era feu filho, ca mujtos prefumiam que era filho do comde Joham

Fernamdez, dizemdo que elRei por feer adoorado, avija tempos

que nom dormia com a Rainha ; e outros que fe mais eftemdiam a

murmurar, deziam que elRei por efta razom ho afogara no collo

de fua ama. Onde fabee que neefte tempo e em efta hida, fe come-

çarem dous offiçios em Portugal novamente, que ataa eftomçe em

el nom avja, a faber, Comdeeftabre, e Marichal; e tomado tal cof-

tume dos Imgrefes que erntom veherom, fez elRei comde eftabre o

comde Darrayollos Dom Alvoro Perez de Caftro, e marichal Gom-

çallo Vaafquez Dazevedo. E fe alguém differ, quem hufava ante

das coufas que a eftes cavalleirofos offiçios perteemçe, dizeelhe

que fazia todo o Alferez moor; e o offiçio que agora he do Cama-

reiro moor, fuhia de feer do Repofteiro moor.

CAPITULO CLI

Como Nunallvarei pedio leçença ao priol, pêra feer na

batalha com elRei; e que maneira teve de fe

partir, por que lha nom deu.

Estamdo affi elRei Dom Fernamdo com todo leu ajumtamento

em Ellvas, era a todos comuum fama per recomtamento

verdadeiro, como elRei de Caftella jumtava fuás gemtes pêra fe

vijnr a Badalhouçe, e lhe poer a praça a elRei Dom Fernamdo, e

que fe nom efcufava batalha amtre os Reis. Nuno AUvarez que ef-

tava com o priol na fromtaria de Lixboa, como diífemos, efperam-

do cada dia que elRei mandaífe chamar feu irmaão, e os outros,

pêra feerem com el na batalha; e o priol reçebeo fua carta, que

nom fe trabalhafie de hir alia, mas que toda via efteveífe em Lix-

boa com os feus, como eftava, ca affi o emtemdia por feu ferviço.

Ao priol pefou mujto de tal recado, por que fua voomtade era feer

todavia na batalha com elRei; pêro foilhe forçado fazer o que lhe

mam-



D'ELREI D. FERNANDO 453

mamdavom, e nom partir da fromtaria, e fallou efto com feus ir-

maãos e com os outros, fegundo lhe elRei fcrepvera. Nunallvarez

ouve gram trifteza por eito, e por os mujtos que eftomçe hi efta-

vora, nom relpomdeo nenhuma coufa ao priol; e como fe os ou-

tros partirom, loiíTe o priol pêra íua camará, e Nunallvarez com

elle
;
e tanto que ambos forom demtro, Nunallvarez diffe ao irmaão

em efta guifa: «Senhor irmaão, por determinado avees vos toda-

«via nom partir daqui pêra feer com elRei na batalha, por mer-

«çee declaraaeme fobreíto voíTa voomtade». O priol ouvjmdo eito,

começou de rijr, e refpomdeo defta guiiã, dizemdo: «Irmaão, bem

«veedes vos que eu nom polTo hi ai fazer, fe nom comprir o que

«me elRei meu fenhor manda, e fazemdo o contrairo nom mo
«comtariam por ferviço; mas eípero em Deos que el fera veemçe-

«dor da batalha, e a nos emeaminhara com as gentes defta frota,

«que o ferviremos de tam boom ferviço, como lhe la podiamos fa-

«zer: e porem, irmaão, a vos nom feia efto empacho, nem vos

«anogees por ello». Nunallvarez muj cuidofo, por todavia feer na

batalha, pareçiamlhe eftas razoões compridas, por que fe o priol

efeufava de todo; e como as acabou, mujto mefuradamente diíTe:

«Senhor irmaão, a mim(i) femelha que todallas coufas vos avees

«de leixar esqueeçer, por todavia feer na batalha com voífo fenhor

«elRei, de que vofTo padre, e vos, e toda voífa linhagem, tamtas

«merçees avees recebidas; pêro por que ja per vezes ouvj dizer a

«alguuns, que melhor he obediemçia que o facriliçio, pareçeme

«que he bem de lhe feerdes obediemte, e comprirdes feu manda-

«do. Mas por que eu emtemdo que em efta fromtaria, omde ha

«tamtos boons como comvofco eftam, eu ei de fazer pequena mim-

«gua, des i por que me parece que eu faria a moor maldade do

«mumdo, fe em efta batalha nom foífe; vos peço por merçee, que

«me dees logar pêra feer em ella, e eu leixarei aqui todollos meus,

«que

(i) a mym fe me T.
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«que nora quero levar fe nom çimquo ou féis companheiros com

unoffas armas». O priol refpomdeo eftomçe, ja quamto de fanhu-

do, que tal logar lhe nom daria, amte lhe rogava e mamdava, que

de tal coula fe nom trabalhalfe. Nunallvarez ouvjmdo a reporta de

feu irmaão, partioífe damtelle nom muj ledo, e foiífe pêra fua pou-

fada ; e logo mais em fegredo que pode, começou de comçertar fua

hida, e nom o pode fazer tam calladamente, que o priol dello parte

nom foubeífe ; e tamto que o ouvio, por que lhe conhecia bem a

voomtade, que pois que o começava, que o avia dacabar, mandou

logo perceber as portas da cidade, e poer em ellas tal guarda que

nom leixaífem per ellas fahir nenhuuma gemte darmas, efpeçiall-

mente aa porta de Sam Viçemte, per hu el emtemdeo que avia

dhir. Nunallvarez por aquel dia e noite feguimte, ataa mea noite,

nom fe trabalhou de nenhuuma coufa, e aaquellas horas el, e çim-

quo efcudeiros que levou comfigo, começarom de fe correger elles

e feus pages, fem outras azemellas, e cavallgarom nom mujto ma-

nhaã, e chegarom aaquella porta; e os homeens darmas que hi ef-

tavom por guardas, abriam ja as portas aas gemtes ferviçaaes, que

fahiam pêra fora : e como Nunallvarez e os feus chegarom, as guar-

das os quiferom torvar que nom fahiífem, e elles moítrarom que

quiriam fahir per força, e deromlhe logar, e foromífe feu caminho.

Nunallvarez quamdo chegou a Ellvas, elRei o reçebeo muj bem,

louvamdoo mujto peramte todos; e mujto mais o louvou depois,

quamdo foube o que lhe avehera com feu irmaão, e como fe par-

tira da cidade fem fua leçença, e comtra fa voontade.

CA-
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CAPITULO CLI1

Como elRei de Cajlella juntou fuás gemtes, e fc veo pê-

ra Badalhouçe com ellas.

Tornamdo a fallar dclRei de Caftella, que hordenava em feu

Reino, em quamto eftas coufas todas paífarom ; he de faber»

que depois que elRei tomou o caftello Dalmeida per preitefia, e

mamdou a carta ao comde de Cambrig, de que nom ouve reporta,

fegumdo ouviftes, tornoufle pêra Caftella: e por quanto fabia, que

tamto que os Imgrefes folTem emcavallgados, fe trabalhariam todos

demtrar em feu Reino, porem nom quis luas gemtes afaftar defíi,

mas hordenou de as poer acerca do eftremo de Portugal, e alli

avijam pagamento de feu folldo, e cl em tamto jumta% a as mais

companhas que podia, eftamdo na cidade Davilla, e per aquella

comarca darredor. Dalli partio elRei,£e veoífe pêra Outer de filhas,

e efteve hi alguuns dias, e des i veoífe a Simamcas, e efteve allj

huum mes : e fabemdo el como o conde Dom Affonífo eftava em

Bragamça trautamdo fuás aveemças com elRei Dom Fernamdo,

fcrepveolhe fuás cartas por o torvar dello, e trager pêra fua mer-

çee ; e defque vio que lhe o comde nom refpomdeo como el queria,

partio de Simamcas, e foiífe pêra Çamora, e alli ajumtou fuás gem-

tes, por que o çertificarom que elRei de Portugal com os Imgrefes

quinam emtrar per Caftella; e fcrepveo outra vez ao comde per

cartas e meífegeiros, e a todollos que com el eftavom, que por a

natureza que com el aviam, fe veheífem logo pêra fa merçee, ca

fua voomtade era partir dalli apreífa, por hir pelleiar com elRei

Dom Fernamdo. O comde refpomdeo bem a fuás cartas, pêro de-

mandava arrefeens de peífoas e caftellos certos, que lhe foflem da-

dos : elRei nom quis comífemtir em ello, ca lhe demamdava o If-

famte Dom Fernamdo feu filho, e féis filhos de cavalleiros quaaes

elle



4 56 CHRONICA

elle nomeaífe. Aaçima veemdo o comde como todollos feus fe par-

tiam dellc, e fe hiam pêra elRei, trautou fuás preiteíias com elle, e

veoffe pêra fua merçee. Eftomçe fez elRei alli em Çamora comde

eftabre de Caftella Dom Affonííb, marques de Vilhena, e comde

de Denia, e fez marifcal da hofte Fernamdalharez de Tolledo, e

eftes offiçios numca foram dados em Caftella ataa quel tempo: e

des i partio elRei de Çamora com todas fuás gemtes, que eram

çimquo mil homeens darmas, e mil e quinhemtos gsnetes, e mujta

gemte de pee, e beefteiros, e chegou a Badalhouçe huuma quimta

feira pella manhaã, puftumeiro dia de julho da dita era.

CAPITULO CLIII

Como elRei Dom Fernamdo pos fua batalha, e e/perou no

campo, e elRei de Caftella nom quis pellejar.

Ante huum dia que elRei chegaífe a Badalhouçe, que eram

trimta dias do mes de julho, fahirom os Imgrefes de feu ar-

reai, e forom a Caya comtra Badalhouçe, veer ho campo hu avia

de feer a batalha. E amdamdo alia em Caya, diíferom a elRei Dom

Fernamdo que gemtes dos Caftellaãos pelleiavom com os Imgrefes;

e el tamto que o ouvjo, partio logo Dellvas com toda fa gemte, e

quamdo la foi, achou que nom era nada, e tornouffe pêra a villa.

Em outro dia quamdo elRei de Caftella chegou a Badalhouçe, como

diífemos, armarom os feus huuma temda naquel logar de Caya, e

veherom dizer a elRei Dom Fernamdo como os Caftellaãos arma-

vora fuás temdas, e poinham luas aazes pêra pelleiar, e nom era

afíi. ElRei e o comde partirom logo com todas fuás gemtes, e fo-

romlfe aaquel logar de Caya, e os Caftellaãos como os virom hir,

alçarom a temda, e tornaromífe pêra Badalhouçe. Emtom cortarom

os Portugueefes as pomtas dos çapatos, que hufavom em aquej

tempo mujto compridas, e deitadas todas em huum logar, era fa-

bor
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bor de vcer tal momte de pomtas ; ca por Judeu aviam eftomçe,

que(i) nom tragia as pomtas compridas. EIRei tijnha bem féis mil

lamças, amtre fuás e dos Imgrefes, e mujtos beefteiros, e homeens

de pee; alfi que os Reis aviam aífaz de gemte cada huum por fua

parte pêra pelleiar, e hordenarom logo lua batalha per efta guifa

:

o comde de Cambrig eftava na avamguarda, e elRei Dom Fer-

namdo na reguarda, e portas suas alias como compria. E teendo

fuás aazes portas atemdemdo a batalha, começou elRei de fazer

cavalleiros aííi Imgrefes como Portugueefes, e tomarom de fua

maão homrra de cavallaria Morte Canom, e outros Imgrefes; e dos

Portuguefes, o comde Dom Gomçallo, e Fernam Gomçallvez de

Soufa, e Fernam Gomçah ez de Meira, e Gomçallo Veegas Datai-

de, e doutros efeudeiros fidallgos ataa huuns vijmte e quatro. E

avemdo ja elRei feitos alguuns cavalleiros, ditferom a elRei que os

nom podia fazer, pois el aimda nom era cavalleiro; ca porto que

Rei forte, nom avja poder darmar cavalleiros, pois aimda o el nom

era. Eftomçe o armou cavalleiro o comde de Cambrig, e feito el-

Rei cavalleiro, tornou a fazer os que amte avia feitos, e outros al-

guuns. E com os Imgrefes vijnha o alferez do duque Dallamcaftro,

que fe chamava Rei de Caftella por aazo de fua molher Dona Cof-

tança, filha delRei Dom Pedro, que tragia fua bamdeira ; a qual

temdida na batalha, braadavom os Imgrefes todos, Caftella e Leom

por elRei Dom Joham de Caftella, filho delRei Eduarte de Imgra-

terra. E tragiam outro pemdom da cruzada contra elRei de Caf-

tella, por que eram çifmaticos nom teemdo com o Papa de Roma

E affi com as aazes preftes, e fuás bamdeiras temdidas, efteverom

per gramde efpaço ataa depois de meo dia; e veemdo que elRei

de Caftella nom quiria vijnr aa batalha, tornaromffe os Imgrefes

pêra feu arreai, e elRei pêra Ellvas com toda fua companha.

CA-

(i) qeem T. B.
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CAPITULO CLIV

Como foram pa^es trautadas amtre elRei Dom Fernam

do, e elRei Dom Joíiam de Cajlella, e com que

comdicoóes.
i

Som alguumas coufas calladas nas eítorias, nom fabemos por

qual rafom, que mujtos que as lêem defeiam de faber, outras

acerca de mudas, nom fallom como devem, aquello de que homem

queria feer certo ; afíi como em eíte capitullo, fallamdo daaveemça

deites Reis, qual delles foi o primeiro que a mamdou trautar, nem

huum autor o efcrepve claramente; e por que nos parece razoado

fallar em ello, pofto que a çertidom diíto bem nom faibamos, dire-

mos as openioões que cada huuns tem. Huuns dizem que vemdoffe

elRei Dom Fernamdo eibado de doores, que ja tempo avja, e que

fuás guerras fe lhe perlomgavom; des i por que os Imgrefes fom

homeens de forte comdiçom, e lhe faziam mujtos nojos em feu rei-

no, como ja ouviítes, avemdo tanto tempo que eftavom em elle;

aallem defto, por quamto elRei de Caftella nom quifera logo vijnr

aa batalha, teemdolhe a praça poíta tão preto de feu arreai, que

per vemtuira queria teer outra hordenamça de perlomgada guerra,

que a el mujto defprazia; que porem lhe mamdou cometer muj ef-

cufamente, que ouveífe com elle paz, e eito pollo nom faberem os

Imgrefes, de que era certo que lhe nom prazia outra coufe fe nom

guerra. Outros razoam mujto pello comtrairo, dizemdo que elRei

de Caftella quamdo foube que amte huum dia que elle chegaffe,

que elRei Dom Fernamdo chegara ao campo com toda fua gemte,

cuidamdo que pelleiavom ja os feus com os Imgrefes, des i no dia

que el chegou, que logo fe veherom Portuguefes e Imgrefes todos

ao campo, e hordenarom fua batalha, moftramdo gramde voomta-

de de pelleiar, e que veemdo eftas foutezas, lembramdolhe fobre

to-
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todo como feu padre fora vecmçido dos Imgrefes na batalha de

Najara, que receou mujto de lhe poer o campo, e que el foi o que

primeiro requereo a paz. Alguuns outros autores nom fcrepvem a

primeira, nem eira fegumda razom; mas dizem, que ouve hi taaes

peíToas, que. defeiavom paz e amor amtre eftes Reis, por quamto

eram primos com irmaãos, e que trautarom amtrelles alguumas

maneiras de bem e daffeíTego ; e que elRej de Caftella emviou a

elle fecretamente feus embaxadores, e elRei Dom Fernamdo iffo

meeíirio a elle. Mas de qualquer guifa que feia, elRei de Caftella

foi emtom muj prafmado por nom pelleiar com elRei Dom Fer-

namdo, moormente por a ardideza que el e os feus moftravom aa

vijnda quamdo chegarom, dizemdo huuns comtra os outros per

modo defcarnho: «E omde vos hijs compadre»? «Voume apreffa,

«dezia ho outro, defender a minha quimtaã de tal logar, que logo

«em Portugal nomeava, que ma nom tomem os Imgrefes». «E eu

«também vou deffemder a minha, refpondia». Nem defemderom

a quimtaã, nem os calaaes mais pequenos. E depois que forom no

campo, emviou elRei de Caftella trautar fuás aveenças a Portugal,

huuma vez per Pêro Sarmento, e outra per Pêro Fernamdez de

Vallafco, gramde feu privado; e elRei Dom Fernamdo emviava a

elle o comde d'Arrayollos Dom Alvoro Perez de Caftro, e Gom-

çallo Vaafquez d'Azevedo: e eftes hiam fempre de noite emcuber-

tamente ao arrayal delRei de Caftella, que eftava amtre Ellvas e

Badalhouçe, com fenhos efcudeiros, nom mais, por nom averem

aazo os Imgrefes de faberem difto parte : e forom per tantas vezes

os embaxadores dhuuma e da outra parte, e veherom, que foi am-

tre os Reis pofta aveemça per efta feguimte maneira. Primeira-

mente foi pofto amtre as outras coufas huum capitullo, de que os

Imgrefes nom fouberom parte, a faber, que a Iffamte Dona Bea-

triz filha delRei Dom Fernamdo, que fora primeiro efpofada com

Dom Hemrrique primogénito filho delRei de Caftella, e depois que

os
63
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os Imgrefes veherom, com Eduarte filho do comde de Cambrig,

que fe defataílem eftes efpofoiros, e que cafaífe com ella o Iffamte

Dom Fernamdo filho fegumdo delRei de Caftella: e difto prazia

mais a elRei Dom Fernamdo, que do cafamento do Iffamte Dom

Hemrrique
;
por que o Iffamte Dom Fernamdo pois era fegumdo

filho, cafamdo com fua filha, ficava Rei de Portugal, fem fe meftu-

ramdo o reino com o de Caftella ; o que era per força de fe meftu-

rar, cafamdo com o Iffamte Dom Hemrrique, que era herdeiro do

reino. Outro fi que elRei de Caftella deífe e emtregaffe a elRei Dom

Fernamdo os loguares dAlmeida e de Miranda, e todallas gallees

que tomadas forom na pelleia de Saltes, com todas fuás armas e

efquipaçoões : e que foltaífe Dom Joham Affonífo Tello, irmaão da

Rainha (i), almiramte de Portugal, com todollos outros que forom

prefos na frota, fem remdiçom nenhuuma, falvo aquellas que paga-

das fofíem. E mais que elRei de Caftella deífe tamtos navjos da

fua frota, que jazia em.Lixboa, em qixe o comde com todas fuás

gemtes podeffem hir feguros em paz e em falvo pêra fua terra, fem

lhe pagamdo nenhuura frete por fua partida; e que por feguramça

defto, fe pofeffem certas arrefeens da huuma parte aa outra.

CAPITULO CLV

Como o comde e Gomçallo Vaafque\ levarom os irauios

das pa{es
y
e das ra{oões que ouverom amte que

as ajfmajje{z\

Esto afíi acordado, e os trautos eferiptos (3), partiromífe o

comde e Gonçallo Vaafquez mujto cedo alta madrugada

huum domingo dez dias do mes dagofto, e chegarom ao real (4)

delRei de Caftella, e moftrarom a elRei os trautos que levavom

af-

(1) da Raynha Dona Lyanor T. (2) afynaíTem T. (3) feytos e ef-

crytos T. (4) arayal T.
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affijnados na maneira que avees ouvjdo, e forom delle bem rece-

bidos: e elRei fcm mais leer os trautos, amte que os affynafle,

mamdou logo tamger huuma trombeta, pêra fe jumtar a gemte, e

ouvir o pregom, fegumdo he coftume quamdo apregoam pazes; e

começamdo de as apregoar, as gemtes do arreai aviam tam gram

prazer, que mujtos ficavom os joelhos em terra e a beijavão, e

taaes avia hi que a comiam. Aquel dia forom comvidados o com-

de Dom Arvoro Perez, e Gomçallo Vaafquez, de Dom Fernamda-

zores meeftre de Samtiago, e deulhes de comer muj homrrada-

mente e com gram prazer; em tamto que el nom quile feer, por

os melhor fazer fervir: e pregumtava aaquelles efcudeiros que hiam

com o comde e com Gomçallo Vaafquez, que lhe parecia daquella

obra que fora feita, em razom das pazes amtre aquelles Reis, que

eram em tão gram defvairo; e elles diflerom que lhe parecia que

fora feita per Deos: «Nom foomente per Deos, difle elle, mais aim-

«da per todollos amjos do çeeo» : e alTi acabarom feu jamtar

com mujta follgamça. O comer acabado, folgarom alli huum pou-

co, des i partiromfe com outros cavalleiros pêra homde elRei ef-

tava, e o meeftre ficou em fua temda. ElRei quamdo os vio, reçe-

beos muj bem, e apartaromlTe com el, pedimdolhe por merçee que

affijnafle os trautos, e elRei diffe que lhe prazia; e fez chamar o

leu fcripvam da poridade, e mandoulhe Jque os leefe: e quamdo

chegou aaquel logar omde era comtheudo, que el emtregafle tc-

Jallas gallees com fuás efquipaçoÕes, difle que tal coufa nom ou-

torgara, nem o faria por coufa que fofle
;
que bem lhe prazia dar

ho almiramte com a gemte toda, de quaaes quer comdiçoões que

foflem, mas que dar as gallees que o nom faria per nenhuuma

guifa. O comde e Gomçallo Vaafquez quamdo ifto ouvirom, fica-

rom efpamtados, e diflerom: «Quamto nos, fenhor, fomos mujto

«maravilhados de tal coufa: mamdardes vos apregoar as pazes, le

«vos em voomtade nom tinhees de affijnar os trautos, fegumdo

«per
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«per vos foi outorgado» : e elRei diffe que leeffe mais adeamte, e

fobre todo o que duvidaífe queria aver feu comíTelho. O efcripvam

tornou a leer, e quamdo chegou aaquel capitólio, hu fazia meem-

çom que elRei deffe de fua frota tamta, em que os Imgrefes fof-

fem, e ifto fem frete nenhuum, diffe que eito nom faria por coufa

que foffe no murado; ca nom era razom de el dar fuás naaos em

poder de feus immijgos, pêra fazerem delias o que quifeífem, e

pofto que feguras foffem, hirem fem frete nenhuum. Quando ifto

ouvirom os embaxadores, emtom forom mujto mais maravilhados,

e differom que lhe pediam per merçee, que quifeífe outorgar eftas

coufas fegumdo per elle fora acordado, fe nom que a paz que apre-

goada era, que todo fe tornaria em nenhuuma coufa : e elRei diffe,

que amte queria aver guerra como quer que foffe, que aver dou-

torgar taaes coulas. Ouvjmdo Gomçallo Vaafquez, que elRei per

nenhuuma guifa nom queria affijnar os trautos, por quantas boas

razoões lhe dizer podiam ; emtom diffe ao comde, que lhe pedia

por merçee, que difeffe a elRei de Caftella o que lhe leu fenhor

emviava dizer; e o comde refpomdeo que lhe dava logar que o

diffeffe, e que o efcufaffe por emtom daquel trabalho. E efto de-

zia o comde por que nom tijnha a voz bem clara, por aazo de

huum cerco em que comera ratos (i), e outras taaes coufas. «Pois

«mo vos mamdaaes, diffe Gomçallo Vaafquez, eu o direi da guifa

«que o elRei meu fenhor diffe». Emtom diffe a elRei em efta guifa:

«Senhor, pois voffa merçee he de eftas coufas nom querer outor-

<fgar, fegumdo bem fabees que foi devifado; elRei meu fenhor vos

«mamda dizer, que vos affijnees huum logar, qual vos mais prou-

«guer, homde vos el venha poer a praça ; e que aaquel dia que

«per vos for devifado, el he muj ledo de vijnr pelleiar comvofco».

«Afíi diffe elRei em rijndo, e fooes pêra tamto» ? «Certamente,

«diffe Gomçallo Vaafquez, eu nom digo elRei meu fenhor, que he

«af-

(i) guatos T.
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«aííaz de poderofo Rei pêra ifto fazer, mas o comde de Cambrig

«foo com as gemtes que comíigo traz, he abaftamte pêra volla

poer». Eftamdo elRei em cilas pallavras, chegou o meeftre de

Samtiago Dom Fernamdoforez. e quanido os vio em eílc defvajro,

diffe comtra elRei pregumtamdo: «Que he efto, Senhor, cm que

«eftaaes» ? «Em que eftamos, diffe Gomçallo Vaafqucz, eftamos

«na mais vergonhoía coufa, que numca eu vj acomteçer amtre

«dous Reis tam nobres como cites: feerem ja as pazes apregoa-

«das, como ouviftes, e hora elRei nom quer afíijnar os trautos da

«guifa que em elles he comtheudo; por a qual razom he per força

«que a paz fe desfaça, e ifto fique em memoria vergonhoía pêra

«os que depois venerem». «Samta Maria vai, diffe o meeftre, em

«que os dovida elRei dafijnar»»:' E foilhe refpomdido quaaes

eram, e e! fezeos leer outra vez ; e quamdo vio que elRei dovida-

va naquellas coufas, e nom em outras, diffe comtra elRei: «E co-

«mo, fenhor, por Yijmte e duas fuftas podres que nom vallem na-

«da, e por empreitar quatro ou cimquo naaos fem dinheiro, dovi-

«daaes vos daflijnar os trautos? Certamente tal coufa como efta

«nom he pêra vijnr a praça; e fe o avees por cufta e defpeza, eu

«quero que a cafa de Samtiago pague efto
;

e toda a defpefa que

«fe em ello fezer». Emtom rijmdo filhou a maao a elRei come per

força, e diffe: «Hora fenhor, eu quero todavia, que vos que os af-

«fijnees, e tal mimgua como efta nom palie per vos». Emtom elRei

iífo meefmo rijmdo, tomou a pena e aílijnouhos: forom eftomçe

todos muj ledos, e tornaromífe ho comde, e Gomçallo Vaafquez

pêra a villa Dellvas, homde elRei Dom Fernamdo eftava.

CA-
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CAPITULO CLVI

Como os Imgrefes Jbubevom que as pa\es eram trauta-

das, e que as arrefeens forom pojias dhuuma
parte aa outra.

Chegarom a Ellvas o comde e Gomçallo Vaafquez, e comta-

rom a elRei todo o que lhes avehera com elRei de Caftella:

e elRei rijmdo, diffe que emtemdia que todo aquello fora fimgido,

por moftrar que outorgava taaes coufas comtra fua voomtade, por

quamto nom eram(i) mujto fua honrra: e logo em eíTe dia raam-

dou apregoar as pazes. Os Imgrefes quamdo as ouvirom apregoar,

ouverom tam gram menemcoria, que mayor nom podia feer, e

deitavom os baçinetes em terra, e davomlhe com as fachas, di-

zemdo que elRei os traera e emganara, fazemdoos vijnr de fua

terra pêra pelleiar com feus immijgos, e agora fazia paz com elles

comtra fua voomtade : e dezia o comde de Cambrig fanhudamen-

te, quamdo as vio apregoar, que fe elRei trautara paz com os Caf-

tellaãos, que elle nom a fezera; e que fe elle tevera jumtas fuás

gemtes, como as tijnha quando chegara a Lixboa, que nom em-

bargamdo o apregoar das pazes que cl Rei mandava fazer, que el

pofera a batalha a elRei de Caftella. Sobrefto recreçerom tamtas

razoões, que alguuns fe foltarom em defmefuradas pallavras com-

tra elRei, a que Pêro Louremço de Távora refpomdeo como com-

pria. ElRei diffe que nom curaífe de fuás razoões, nem ouveífem

arroido, dizemdo comtra elles, que elle os comtemtaria, e os mam-

daria pêra fua terra homrradamente, como veherom : e affi o fez

depois, mas nom a todos ; ca muj gram parte delles ficarom mor-

tos em efte reino. Emtom hordenarom emtregar as arrefeens dhuu-

ma parte aa outra, fegumdo era devifado nos trautos : e forom em-

tre-

(i) nam era T.



D'ELREI D. FERNANDO 465

tregues a Caftella da parte de Portugal feis(i), huuma íilha do

comde de Barçellos; e huuma filha do comde Dom Gomçallo, que

depois chamarom Dona Enes, que (2) foi cafada com Joham Fer-

namdez Pacheco; e outra filha do comde Dom Hamrrique, que

havia nome Dona Bramca, que depois foi cafada com Rui Vaaf-

queez Coutinho, filho de Beatriz Gomçalivez de Moura e de Vaafco

Fernamdez Coutinho; e Martinho, filho de Gomçallo Vaafquez

Dazevedo; e Vaafco, filho de Joham Gomçallves Teixeira; e huum

filho Dalvoro Gomçalivez de Moura, que chamavom Lopo. E da

parte de Caftella forom emtregues a Portugal quatro, a faber, huum

filho de Pêro Fernandez de Vallafco, que chamavom Diego Fur-

tado de Memdomça, que depois foi almiramte de Caftella ; e outro

de Pêro Rodriguez Sarmento; e outro de Pêro Gomçalivez de

Memdomça; e huum filho do mceftre de Samtiago Dom Fernam

Oforez, que chamarom Diego Fernamdez Daguillar. Forom aallem

defto feitos preitos e menageens, per alguuns comdes e cavalleiros

e fidallgos de Portugal e de Caftella, por certas villas e caftellos,

por guarda e firmeza daqueftas pazes. Efto acabado, tornouffe el-

Rei Dom Fernamdo pêra demtro do reino, e mamdou as gemtes

cada huuns pêra feus togares, e trouve a eftrada de Rio mayor, pêra

vijnr a Samtarem : e no caminho fe espedio det o comde de Cam-

brig, e chegou a Almadaã com fua molher e filho e gemtes, pri-

meiro dia de fetembro, pêra embarcar nos navios de Caftella. Aos

Caftellaãos pefou mujto defto, por receber os Imgrefes em fuás

naaos, que eram feus emmijgos, porem foilhe forçado comprir

mamdado de feu Rei; e ouverom boom tempo, e partirom logo:

e das outras naaos, que per bem de paz amte a cidade feguras fi-

caram, delias tomaram carrega, e outras nom, e foromffe cada

huumas pêra hu lhes prougue. Em efto veoífe elRei a Rio mayor,

e eftamdo alli per fpaço de dias, chegou a el o cardeal Dom Pe-

dro

(1) féis, a faber, T. (2) que chamaram Dona Inês, que depois T.
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dro de Luna, da parte daquel que fe chamava Clemente, a pedir (i)

que lhe deíTe a obediemçia, e teveífe por fua parte, affi como amte

que veheífem os Imgrefes. EIRei mamdou chamar a Lixboa al-

guuns leterados, affi como o Doutor Gil Doílem, e Rui Lourenço

dayam de Coimbra, e outros, e o Doutor Joham das Regras com

elles, que pouco avia que vehera do eítudo de Bollonha: e depois

dalguuns dias que elRei teve feu comlfelho, tornou a obediem-

çia aaquel Papa Clemente, com que amte tevera; mujto porem

comtra voomtade dalguuns, e efpeçiallmente do Doutor Joham

das Regras, o qual dezia a elRei, que moftraria per dereito que

nom era verdadeiro Papa: e emtom fe partio Dom Pedro de

Luna pêra Avinhom, e mamdou elRei Joham Gomçallvez feu

privado, e o bifpo de Lixboa Dom Martinho em duas gallees,

dar a obediemçia aaquel Papa Clemente. Em efte córneos, avia

elRei mamdado a Sevilha por fuás gallees e gemtes, que forom

tomadas na pelleia de Saltes, fegundo nas pazes era outorgado;

e fora alia Miçe Lamçarote, com tamtos que as podeífem tra-

ger; as quaaes emtregues, e as gemtes todas, que jouverom pre-

fas dez e oito mezes, veo o comde Dom Joham Affonífo Tello,

que em ellas fora tomado, himdo eftomçe por almiramte: e

quamdo a Lixboa chegou, foube que a nom boa fama que a

Rainha fua irmaã avija com o comde Joham Fernamdez, era

cada vez mujto peor, e de maa guifa pobricada a todos; em

tamto que pos em fua voomtade de o matar, fegumdo acerca

verees adeamte, homde fallarmos da morte do comde.

CA-

(i) a pedirlhe T.
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CAPITULO CLVII

Como morreo a Rainha de Caftella, e foi cometido a

clRei que cafaffc com a Iffamte de Portugal.

Depois das pazes feitas, como ouviftes, partio elRei de Caf-

tella de Badalhouçe, e foiffe pêra terra de Tolledo, homde

adoeçeo alguuns dias, e jouve em Madride; e eftamdo alli,

chegarom novas como a Rainha Dona Lionor fua molher, que

eftava na villa de Qualhar, depois do parto de huuma filha, que

logo a poucos dias morreo, fe finou de trifte morte, e gramde

doo que todos delia ouverom, por morrer de tal cajom; e elRei

ouve muj gram nojo por ella, affi por feer nobre fenhora e bem

acoftumada, como por teer ja delia dous filhos, a faber, ho

Iriamte Dom Hemrrique, e Dom Fernamdo: e mamdou trager o

feu corpo aa cidade de Tolledo, homde emterrada com gramde

homrra, foi pofta na egreia de Samta Alaria, na capella que elRei

Dom Hemrrique fezera. ElRei Dom Fernamdo, como ouvio di-

zer que efta Rainha era finada, e elRei de Caftella viuvo, deter-

minou em feu comffelho de desfazer o cafamento da Iffamte Dona

Beatriz fua filha, que avija de feer molher do Iffamte Dom Fer-

namdo. fegumdo fora pofto nas aveemças dos trautos Deliras,

e cafalla com elRei Dom Joham, prazemdo a el de tal cafamento

E hordenou logo de emviar a el por embaxador ho comde Dou-

rem Dom Joham Fernamdez, o qual foi mujto bem corregido, e

acompanhado de mujtos fidallgos, affi cavalleiros como efcudeiros,

em guifa que eram com elle bem çemto de mullas ; dos quaaes era

huum Martim Gomçallves Dataide, e Gomçallo Rodriguez de Sou-

fa, e Pêro Rodriguez Daffomífeca, e Alvoro Gonçallvez Dazevedo,

e Vaafco Perez de Caamoões, e outros; e deites os mais homr-

rados ferviam amte elle de copa, e de toalha, e de talho (1): e

de-

(1) taalha T.
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deziam os Caftellaãos que tal curta, qual elle trazia, que feeria

mujto pêra a foportar elRei de Caftella, moormente elRei de Por-

tugal. E chegou o comde a Caftella, a huum logar que dizem

Pimto, acerca da comarca de Tolledo, homde elRei eftomçe ef-

tava; e bem recebido delle, propôs fua embaxada, noteficamdo-

lhe quamto a elRei Dom Fernamdo prazeria de el cafar com fua

filha, por aver antrelles moor amorio e paz e affeíTego ; aallem

defto, avemdoa por molher, feemdo herdeira depois de feu padre,

que tal cafamento lhe era aazo muj gramde pêra cobrar o Rei-

no, e feer Rei delle (i). ElRei folgou mujto com efte recado, e

diífe que averia feu comífelho, e lhe daria a reporta: a qual foi,

que lhe prazia dello, nom embargamdo que foffe efpofada com

feu filho, creemdo per tal jumtamento aver ho regno de Portu-

gal por leu. E faltadas todallas coufas per meudo, que a feito

defte cafamento perteemçiam, partiuífe o comde Dourem pêra

Portugal, llcamdo elRei em Outer de filhas; e alli hordenou de

emviar por leu embaxador fobrefto, Dom Joham arçebifpo de

Samtiago, feu chamçeller moor: e por que aquel cafamento que

amte era acertado, do Iffamte Dom Fernamdo feu filho, com efta

Iffamte Dona Beatriz, foffe defatado de todo, fezeo actor (2) e

curador deífe Iffamte, pêra quitar quaaes quer preitos e mena-

geens, a que elRei e a Rainha e outros fidallgos eram teudos,

per razom de taaes efpofoiros, e coufas a elles perteemçemtes.

CA-

(1) delle, e fenhor T. (2) autor T.
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CAPITULO CLVIII

Como foi írantado ca/amento amtre elRei de Cajlella e

a Iffamte (1) de Portugal, e com que condkoóes.

Elrei Dom Fernamdo citando em Salvaterra, huum feu logar

acerca do Tejo, começou de fe femtir mal, e nora era bem

saão; e ouvimdo novas como ho arcebispo de Samtiago vijnha a

el por embaxador da parte delRei de Caftella, íbbre o cafamento

de íua filha com elle, mamdouho receber ao eftremo per Dom Mar-

tinho, bifpo de Lixboa ; e chegarom ambos aaquel logar no mes de-

marco, amdamdo ja a era em quatroçemtos e vijmte e huum (2).

E depois do boom recebimento que lhe elRei fez, falladas per dias

todallas coufas que perteemçiam a efto, afli em razom do cafa-

mento, come da fuceflbm do Reino, morremdo elRei Dom Fer-

namdo fem filho; foi notelicado huum dia a todos, prefemte elRei,

que as comdiçoões do cafamento eram per eíta maneira, a faber

:

Que o arçebifpo reçebelTe a dita Iffamte em nome delRei feu fe-

nhor, quamdo ouveffe de partir pêra a levarem a feu marido, e que

elRei de Caftella chegaffe amtre Elhas e Badalhouçe pêra a rece-

ber por molher, amte que lhe foffe emtregue, moftramdo defpemf-

façom que quitaffe o embargo do devido, que amtre elles avia: e

pofto que eila foffe de hidade meor de doze anos compridos, que

foffe pronumçiado per quem houveffe poder, que ella era pertee-

cemte pêra acabamento de matrimonio : e que dalli a levaffe elRei

de Caftella pêra Badalhouçe, homde fezeffe fuás vodas e fefta

homrradamente, reçebemdoa outra vez per pallavras de prefemte.

E que elRei Dom Fernamdo deffe a elRei de Caftella em dinheiros

outro tamto, quamto fora dado em dote a elRei Dom Affomffo,

avoo deffe Rei Dom Joham, com a Rainha Dona Maria, tia deiRei

Dom

(1) a Iffamte Dona Breatiz T. (2) quatrocentos e vijnte B.
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Dom Fernamdo, pagado todo em três anos: e que elRei de Caf-

tella deffe a ella todallas villas e logares, que a Rainha Dona Joana

fua madre avia ao tempo de feu paffamento, declaramdo logo cer-

tas comdiçoões quamdo huum delles morreife primeiro com clau-

fullas, que por abreviamento dizer nora curamos. A fuçeíTom do

Reino, em que pemdem as Leis e os Prophetas, leixadas todallas

openioões e ditos deftoriadores, que a eito comtradizem, efta foo

tirada dautemtica ícriptura, creede fem mais duvidar: primeira-

mente foi pofto, que falleçemdo elRei Dom Fernamdo, e avemdo

filho barom, nado ou por naçer, da Rainha Dona Lionor, ou dou-

tra qualquer molher lidema, que a eramça de Portugal foffe de tal fi-

lho livre e defembargadamente. E morremdo elRei Dom Fernamdo

fem leixamdo filho em efta maneira, ou fe o leixafíe, falleçeffe fem

lidemos filhos ou netos defcendemtes, affi que a dereita linha da

eramça foffe de todo deftimta
;
que eftomçe o Regno ficaffe defem-

bargado aa Iffamte Dona Beatriz, e que os naturaaes do Regno fe-

zeífem todos menagem, que em tal cafo ouveífem ella por fua Rai-

nha e fenhora. E morrendo ella primeiro que feu marido, nora fi-

cando em Portugal filho ou neto delRei Dom Fernamdo, affi que

a eramça foffe deftimta fem herdeiro dei ou defta Iffamte, que ef-

tomçe os poboos do Regno reçebeífem elRei de Caftella por feu

Rei e fenhor, e que el fe podeífe chamar Rei de Portugal, depois

da morte delRei Dom Fernamdo, falleçemdo fem nenhuum herdei-

ro. E acomteçemdo que a Iffamte Dona Beatriz morreffe fem filho

ou filha que delRei ouveífe, ou outros ligitimos deçemtes(i) de li-

nha dereita, que os Regnos de Portugal fe tornaífem a alguuma

outra filha, fe a elRei Dom Fernamdo ouveffe, da Rainha Dona

Lionor, ou doutra fua lidema molher. E nom avemdo hi tal filha,

nem outro herdeiro nenhuum dos que ditos fom, que eftomçe morto

elRei Dom Fernamdo e a Iffamte Dona Beatriz fem taaes herdeiros,

que

(i) desçemdentes T.
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que os Regnos de Portugal ficaffem a elRei Dom Joham feu mari-

do; e per efta guifa herdalTe elRei Dom Fernamdo nos Regnos de

Caftella, morremdo elRei Dom Joham e a Iffamtc fua irmaá fem

lidemos herdeiros de linha dereita. E fe elRei Dom Fernamdo 011-

veffe outra filha, e a [ffamte Dona Beatriz regnaíTe em Portugal, ou

filho ou filha feu e de feu marido, que em tal cafo elRei de Caflella

foffe theudo tornar todo o preço que ouveífe com fua molher, a

efta fegumda filha pêra feu cafamento. Outro fi por que voomtade

delRei Dom Fernamdo era que os Regnos de Portugal, em quamto

feer podeffe, numca foffem jumtos aos Regnos de Caftella, mas

fempre regnos per fi, como os poflòirom feus amtijgos avoos, o que

era gram duvjda, fe elRei Dom Joham e a Iffamte Dona Beatriz

ouveffem o Regimento delles, moormente que pêra tal governai.. ca

compria daver peífoas que foubeflem as comdiçoões dos poboos;

porem foi outorgado, que em quamto elRei de Caftella viveífe, ataa

que a Iffamte ouveífe filho, e foffe de hidade paífados de quatorze

anos, que o Regimento dos ditos Regnos affi na juftiça, come em

todallas outras r.oufas da mayor ataa mais pequena, que a Regi-

mento dhuum Regno perteemçe, todo foffe feito pella Rainha Dona

Lionor madre da dita Iffamte, e per aquelles que ella hordenaffe

pêra feu comffelho, affi como Governador dos ditos Regnos. E fal-

leçemdo em tamto a Rainha, que eftomçe a governamça ficaffe todo

aaquel tempo aaquelles, que elRei D. Fernamdo ou a Rainha Dona

Lionor hordenaffem em feus teftamentos : e que a dita Iffamte feem-

do Rainha de Caftella, duramdo o matrimonio com o dito feu ma-

rido, ouveffem todallas remdas e fruitos dos ditos Regnos, pagadas

primeiro as temças dos caftellos, e comthias dos fidallgos, e todal-

las outras coufas, que fe acoftumavom de pagar em tempo delRei

Dom Fernamdo. Foi mais pofto, que em cafo que a dita Iffamte

ouveffe derdar os ditos Regnos, que quamtos filhos pariffe de feu

marido, do dia que naçeffem ataa três mefes, que todos foffem tra-

gi-
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gidos aos Regnos de Portugal, pêra fe criarem fob poderio delRei

leu avoo, e da Rainha Dona Lionor íua avoo, ou daquelles que lei-

xaffem hordenados em feus teftamentos. Outro fi que o primogé-

nito barom ou fêmea, que deiRei Dom Joham e da dita lífamte na-

çeffem, ou qual quer outro lidemo herdeiro, que tamto que a dita

Iffamte, eftomçe Rainha, morreffe, pofto que elRei de Caftella fi-

calfe vivo, que logo fe chamaffe Rei ou Rainha de Portugal, e que

elRei de Caftella dalli em deamte nom fe chamaífe mais Rei de Por-

tugal, e fazemdoo, que perdeífe o dereito que avia em efles Regnos

per qual quer guifa que foíle : e deziam alguuns fidallgos de Caf-

tella joguetamdo, que amte faberiam capar eiRei feu fenhor, por

nuraca aver filho nem filha, e jumtar o Regno de Portugal ao de

Caftella, e feer Rei delle, que aver filho ou filha que delie foíle fe-

nhor, e ficar Regno fobreffi. Avia mais de feer defembargado em

efte Regno, poílo que ja a Iffamte Dona Beatriz regnaffe, toda a

juftiça çivel e crime, alçadas, e apellaçoões, ataa o poítumeiro de-

fembargo, e efto per offiçiaaes Portugueefes, poftos per a Rainha

Dona Lionor, e nom daquelles que forom comtra o Regno no tempo

da guerra; os quaaes nom aviam demtrar em Portugal, nem

aver em elle homrra, nem offiçio, nem herdade. Os retos iffo meef-

mo amtre quaaes (i) peflbas, aviam de feer livres, peramte a Rai-

nha Dona Lionor e fua corte: e que elRei de Caftella nom podeffe

fazer moeda em Portugal, falvo quamdo ella hordenaffem (2) com

teu comffelho, poemdo em ella os dereitos fignaaes de Portugal e

nom outros. Nenhuuns Portugueefes nom aviam de feer chamados

por elRei de Caftella a fuás Cortes; e fe foffe neçeffario de as fa-

zer, que fe(3) fezeffem em Portugal fob governamça da Rainha

Dona Lionor e de feu comffelho. Eftes e outros capitólios que di-

zer nom curamos, forom firmados neefte cafamento, quamdo fe

trautou amtre elRei de Caftella, e a Iffamte Dona Beatriz, fegumdo

emtom largamente forom pubricados. CA-

(1) quaees quer T. (2) hordenaife T. (3) que as T.
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CAPITULO CLIX

Dos juramentos que forom Jeitos amtre os Reis, por

guarda das coufas comtheudas nas aveemças.

Pois teemdes ouvjdo alguumas comdiçoões, que forom poftts

neefte cafamento, bem he que ouçaaes parte da feguramça,

que por guarda delias foi outorgada amtre os Reis. Omde fabee,

que quamdo eftas coufas forom pubricadas na camará delRei dem-

tro em léus paaços, eram preíemtes Dom Martinho bifpo de Lix-

boa. e Dom Joham bifpo de Coimbra, e Dom AíTonfo bifpo da

Guarda, e Fernam Perez Cahilho davam de Tarçona(i), e Gom-
çallo Rodriguez arçediaago de Touro, e Dom Joham Fernamdez

comde Dourem, e Gomçalio Vaafquez Dazevedo, e outros íldallgos

e efeudeiros, afli Portugueefes come Caftellaãos : e noteficado pe-

ramte todos eftes capitólios, e outros que aqui nom fom poftos,

diífe aquel arçebifpo meffegeiro delRei de Caftella, que el come feu

embaxador, per poder de huuma procuraçom pêra ifto mujto abaf-

tamte, prometia, como logo prometeo, na fee Real do dito fenhor

Rei, juramdo em fua alma delle aos evamgelhos corporallmente

lamgidos, que elle guardalfe e compriífe todas èftas coufas, e cada

huuma delias ; e que numea veheífe comtra ellas, em parte nem em

todo, per fi nem per outrem, em pubrico nem em afcomdido, nem

per feito, nem per dito, nem per outra nenhuuma maneira. E vijm-

do comtra todas ou cada huuma delias, razoamdo ou fallamdo em

parte, ou em todo, dereitamente ou nom dereitamente, em pubrico

ou adeparte, pofto que o leixaífe em feu teftamento e poftumeira

voomtade, que nom valleífe nenhuuma coufa, e que ficaífe logo fe

perjuro, e mais que paguaífe por pena çem mil marcos douro. E
cahimdo elRei íeu fenhor em tal pena, que el em feu nome dava

PQ-

(1) Taraçona T.
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poder a elRei Dom Fernamdo e aa Rainha Dona Lionor, e aaquel-

les que foliem hordenados em feus teítamentos que regeffem o re-

gno, e a todollos de feu fenhorio, que per fua autoridade fe em-

tregaffem nas villas e cidades, e beens de feus Regnos, fazemdo

por eito guerra a el e a todos feus naturaaes, ataa que foífe emtre-

gue dos ditos çem mil marcos douro; por a qual guerra elRei nora

podeífe fazer premda nas terras e beens dos Portugueefes. Mas

que quamtas vezes veheífe comtra os ditos trautos, em parte ou

em todo, que tamtas vezes pagaífe a dita pena; prometemdo de

numca allegar nenhuuma exçepçom per fi nem per outrem, nem

outra legitima razom, nem foro, nem degratal, nem lei, nem cof-

tume, nem façanha, nem outro nenhuum dereito, fometemdoffe a

pena de efcomunhom e dimterdito, pofta fobrelle e em feus Reg-

nos, vijmdo comtra os ditos capitólios ou cada huum delles. Qui-

tamdo mais a elRei Dom Fernamdo e aa Rainha Dona Lionor, e

a quaaes quer de feus Regnos, todallas juras e promeffas e penas

e menageens, que feitas aviam a elRei de Caítella, e ao Iffante

Dom Fernamdo feu filho, fegumdo era contheudo nos trautos das

pazes feitos amtre Ellvas e Badalhouçe. E feitos eftes e outros ju-

ramentos mujto mais compridamente pello dito arçebifpo, logo el-

Rei Dom Fernamdo, e a Rainha Dona Lionor fezerom outros

taaes, per eífa meefma forma e comdiçoões; e nom fe fez mais por

aquel dia.

CA-
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CAPITULO CLX

Como a Iffamte de Portugal (1) defdiffe os efpofoiros que

feitos auia{2), e reçebeo elRei(3) de Caftella por ma-

rido, em pejfoa de feu procurador.

No dia feguimte que eram três dabril, huuma feita feira, feem-

do elRei em fua camará depois que ouvio miíTa, eftamdo

Dom Affomffo bifpo da Guarda revertido em pomtefical, teemdo

o corpo de Deos fagrado em huuma patena que nas maãos tijnha;

a dita Iffamte Dona Beatriz, que prefemte eífava, pedio leçemça a

elRei e aa Rainha pêra fe partir, e defdizer todollos efpofoiros e

cafamentos, que forom quatro, como ouviftes, pofto que de dereito

nenhuuma coufa valleffem, em que ataa quel tempo ella folie obri-

gada: e íeemdolhe pêra ello dada, diffe que os avia todos por nem

huuns, ajmda que foffem feitos per ella, ou per outrem em feu no-

me, renumçiamdo quaaesquer juramentos e obrigaçoões, que feitos

avia a alguumas peífoas, ou outrem a ella, por razom de taaes ef-

pofoiros. E eftomçe diffe outra vez aos ditos fenhores padre e ma-

dre feus delia, que por quamto fua voomtade era de cafar com el-

Rei Dom Joham de Caftella, que lhe pedia por merçee, que lhe

deífem leçemça e autoridade que podeffe fazer juramento, e pro-

meter defpofar e cafar com elle; e elles differom que lhe prazia, e

foilhe outorgada pêra ello leçemça: e logo a Iffante Dona Beatriz

jurou no corpo de Deos comfagrado, tamgido per ella, que eftava

nas maãos daquel bifpo da Guarda, que ella cafaffe com o dito Rei

de Caftella, e ho ouveffe por efpofo e marido; e affi ho jurarom

aaquella hora elKei e a Rainha, e todollos fenhores e fidallgos que

eram prefemtes; e iflb meefmo ho arçebifpo de Santiago por parte

del-

(1) de Portugal Dona Breatiz T. (2) avya com o Ifamte Dom Fer-

nando de Caftella T. (3) olRei Dom Joham T.
05
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delRei feu fenhor. Quamdo veo aa quimta feira na feita da af-

fumpçom do Senhor, que eram trimta dias deffe mes, feemdo pre-

femtes na camará delRei os lenhores e fidallgos em cima nomea-

dos, e mais Dom Pedro cardeal Daragom, e Dom frei AfYomffo bif-

po de Coyra, e Dom Joham Affonffo Tello comde de Barçellos, e

o comde Dom Gomçallo, e Dom Hamrrique Manuel de Vilhena

comde de Sea, e Joham Affonffo Pimentel, e Joham Rodrigues Por-

to carreiro, e Gomçallo Gomez da Sillva, e Louremçe Anes Fogaça,

e Airas Gomçallvez de Figueiredo, e Alvoro Gomçallvez veedor da

Fazemda delRei, e mujtos outros, que dizer nom curamos; o dito

arçebifpo de Samtiago em nome delRei feu fenhor, por confirma-

çom do juramento que fezera pêra fe acabar efte cafamento, diffe

aa Iffamte que prefemte eftava, eftas feguimtes razoóes: «Eu Dom
«Joham arçebifpo de Samtiago, procurador que fom do muj alto

«primcipe Dom Joham, Rei de Caftella e de Leom, em feu nome, e

«per poder efpiçial que delle pêra ifto ei, recebo por efpofa e por

«molher lidema do dito Dom Joham Rei de Caftella a vos fenhora

«Iffamte Dona Beatriz de Portugal, filha lidema e herdeira do muj

«alto primcipe Dom Fernamdo, Rei de Portugal e do Algarve, e da

«muj nobre fenhora Dona Lionor, Rainha dos ditos Regnos, fegum-

«do manda a famta Egreia de Roma». Eftomçe a fenhora Iffamte de

leçemça delRei feu padre e madre, diffe eftas pallavras: «E eu Dona

«Beatriz Iffante de Portugal, filha lidema herdeira do muj alto prim-

«çipe Dom Fernamdo, Rei de Portugal e do Algarve, e da muj no-

«bre fenhora Dona Lionor Rainha dos ditos regnos, de comffenti-

« mento dos ditos Rei e Rainha, padre e madre meus, que prefemtes

«eftam, recebo por efpofo e por marido lidemo o dito Dom Joham

«Rei de Caftella, em peffoa de vos Dom Joham arçebifpo de Sam-

«tiago, fegumdo mamda a famta Egreia de Roma». Efto affi acaba-

do, forom feitas efcripturas de todallas coufas que ouviftes, as mais

firmes que fe fazer poderom, e foi chamada a Iffamte Dona Beatriz

dès aquel dia em deamte Rainha de Caftella. CA-
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CAPITULO CLXI

Como a Rainha partio com fita filha caminho Deliras, e

dalguumas pej/bas que Jorom em fua companha.

Por quamto nos txautos era comtheudo, que do dia defte rece-

bimento a doze feguimtes do mes de mayo, a Iliam te foffe

emtregue antre Ellvas e Badalhouçe a elRei feu marido, e elRei

Dom Fernamdo por fraqueza de fua door nom podia allo(i) hir;

forom jumtos pêra partir com a Rainha em companha da lífamte

os mais dos fidallgos e prellados, que avia em Portugal. E pre-

gumtarom a elRei, quaaes era fua merçee de ficarem com elle, e

el diffe que nom queria outro nenhuum falvo Louremçe Anes Fo-

gaça, feu chamçeller moor, que tijnha a cruz de Sam Jorge fcripta

no coraçom como elle; e efto dezia elRei, por que Lourençe Anes

fora a Imgraterra em meffagem, quamdo veherom os Imgrefes,

como ouviftes. Emtom hordenou elRei ofiiçiaaes a fua filha, e deu-

lhe por moordomo moor o comde Joham Fernamdez Damdeiro,

e por copeiro moor Vaafco Martijnz de Melloo, e que ferviffe de

toalha Vaafco Martijnz de Melloo o moço, e que cortaíie amte ella

Eftevam Leitom, e por efcripvam da poridade Joham Aíionífo; e

deulhe por aya Viollamte Alibnflb, molher que foi de Diego Go-

mez Daavreu, e por fua camareira moor Maria Affonffo, molher

de Vaafco Martijnz de Melloo; e por fua covilheira Eirea Gom-

çallvez, madre de Nuno Alvarez, e por domzellas as filhas do com-

de Dom Alvoro Pirez, a faber, Dona Ifabel, e Dona Beatriz, e ou-

tras. Partio emtom daquel logar a Rainha com a lífamte huuma

fegumda feira, e hiam com ella gramdes prellados do Reino, e

Dom Joham meelire Davis, irmaão delRei Dom Fernamdo, e Dom
Alvoro Perez de Caftro, e Dom Joham Fernamdez comde Dou-

rem,

(1) a ello B.
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rem, e Dom Gomçallo comde de Neuva, e Dom Joham comde da

Viana, e Dom frei Pedro Alvarez Pereira priol do efpital, e Dom

Fernamdafonfo Dalboquerque meeftre de Samtiago, e Dom Lopo

Diaz meeftre de Chriftus, e Miçe Manuel (i) almiramte, e Fernam

Gomçallvez de Soufa, e Gomçallo Vaafquez Dazevedo, e Gomçallo

Mcemdez, e Johane Meemdez de Vafcomçellos, e Alvoro Gom-

çallvez de Moura, e Alvoro Vaafquez de Gooes, e mujtos outros

fidallgos, que feeria lomguo defcrepver. E chegou ha Rainha com

ha Iffamte ha Eftxemoz, e efteve hi alguuns dias.

CAPITULO CLXII

Como fe elRei mamdou defcullpar a elRei de Himgraterra,
pollo ca/amento de fua filha que avija feito.

Partida a Rainha per efta maneira, ouve elRei Dom Fernamdo

femtido do cafamento, que havia feito de fua filha com

Eduarte filho do comde de Cambrig, e que feemdo fabudo em

Imgraterra como a el cafara com elRei de Caftella, que o averiam

por efearnho, e teeriam que lhe quebramtara os trautos e amiza-

des amtrelles firmadas; e cuidou que era bem de fe emviar def-

culpar, amte que fobrello lhe emviaffe recado. E himdo a Rainha

com fuás gemtes pouco mais dhuuma legoa, mamdou elRei cha-

mar huum efeudeiro que havia nome Rui Cravo, que hia em com-

panha da Rainha, que logo apreífa fe tornaffe ; e el como chegou

a elRei, chamouho adeparte, e diífe(2): «Creo que vos fabees

«bem, parte per ouvida, como eu tenho meus trautos feitos com

«os Imgrefes, e hora por efte cafamento de minha filha que feito

«ei, nom queria que elRei de Imgraterra cuidaffe que eu lhe falle-

«çj(3), ou quero falleçer, no que amtre elle e mim he pofto. Po-

«rem fazeevos preftes pêra vos hir logo a Imgraterra, e dizee a

«meu

(i) Manuel Peçanha T. (2) e diffelhe T. (3) falleçia T.



D'ELREI D. FERNANDO qye,

«meu primo elRei, e ao duque Dallamcaftro, que lhe rogo todavia

«quamto poffo, que fe nom anojem deita coufa que feita he; ca

«eu efto que fige foi muito comtra minha voomtade, e por que

«nom puide mais fazer; mas que os trautos e a amizade que eu

«com elles avia, que os ei por boons e firmes. E que nom embar-

«gamdo efto que aííi foi, que cada vez que elles quiferem vijnr a

«efte Reino, e fe preftar delle, que a mim praz de boa voomtade

«de fazer toda coufa que comprir por fuás homrras; e que íeiam

«bem certos, que aimda que eu foubeífe que por efta razom a de-

«gollariam peramte meus olhos, que eu nom faria dello mais com-

«ta, come fe numca foífe minha filha; nem lhes falleçerei per ne-

«nhuuma guila de coufa, que amtre mim e elles foífe firmada».

Mamdoulhe(i) emtom fazer fuás cartas de creemça, e partiofe

logo, e foiffe em huum navio, e chegou a Imgraterra, e achou el-

Rei em Lomdres, e deu as cartas que levava a el, e ao comde, e

diífelhe fua embaxada. ElRei quamdo ho ouvio, nlhoufe de forrijr

em modo defcarnho, e nom refpomdeo nada ao que lhe diífe; mas

mamdoulhe fazer fuás cartas de repofta, e emviouho. O comde (2)

difto gramde menemcoria; e em quamto aquel efcudeiro alio efte-

ve, nom o queria o comde veer, nem lhe fallar, efpiçiallmente o feu

filho que fora efpofado com a Iffamte, quamdo o padre vehera a

Portugal, pêro que nom era de hidade mais que ataa íete anos. E

o efcudeiro partio, e chegou a Portugal, e comtou a elRei e aa

Rainha todo o que lhe alio avehera.

CA-

(1) Mamdoulhe elRei T. (2) Ho comde ouve T.
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CAPITULO CLXIII

Como elRei de Cajlella partio de feu Regno, e fe veo pêra

Badalhouce.
>

Trautado eíte cafamento com as aveemças que avees ouvi-

das, e recebida a Iffamte, como diífemos, pello arçebifpo;

elcrepveo logo a elRei de Caftella como tijnha todo firmado, e o

dia e o logar hu fe aviam de fazer as vodas, e que elRei Dom
Fernamdo por fraqueza de íua door nom podia hir a ellas, mas

que a Rainha fa madre, com todollos prellados e fidallgos do Rei-

no, aviam de feer aquel dia com a Iffamte em Ellvas. A elRei

prougue mujto deitas novas, e mamdou fazer preítes todallas cou-

fas que compriam pêra fuás vodas; e fez chamar os prellados e

fenhores, que aviam dhir com elle, e iífo meefmo mujtas e no-

bres (i) donas pêra acompanhar a Rainha Dona Beatriz, fua mo-

lher que havia de feer. E partio elRei pêra Badalhouce, cidade de

feu Regno açerqua do eftremo, mujto acompanhado de prellados

e fidallgos, e vijnha hi o Iffamte Dom Fernamdo feu filho, e Dom
Karllos Iffamte de Navarra feu cunhado, e Dom Pedro arçebifpo

de Sevilha, e Dom Diego bifpo Davilla, e Dom frei Aífonlfo bifpo

de Coyra, e Dom Fernamdo bifpo de Badalhouce, e Dom Joham

bifpo de Callaphorra, e Dom Pêro Fernamdez meeftre de Samtia-

go, e Dom Diego Martijnz meeftre Dalcamtara, e Dom Pedro

comde de Traítamara, e Dom Pêro Nunez comde de Mayorgas, e

Dom Joham Samchez Manuel comde de Carriom, e Dom Joham

filho do comde Dom Tello, e Dom Gomçallo Fernamdez fenhor

Daguillar, e Dom Aífonffo Fernamdez de Monte mayor, e Pêro

Lopez Dayalla, e Diego Gomez Sarmento, e Aífonffo Fernamdez '

Porto carreiro, e Lopo Fernamdez de Padilha, e outros mujtos

af-

(i) e muy nobres T.
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affaz de nobres homeens. A Rainha Dona Johana madre delRei

de Caftella, que hi vijnha, tragia comfigo fua filha Dona Lionor

molher do Iffamte de Navarra, e comdeffas, e mujtas donas e dom-

zellas : e como elRei com fuás companhas chegou a Badalhouçe,

partio logo a Rainha mujto acompanhada, e veoffe a Efiremoz,

homde a Rainha Dona Lionor eftava com a Itfamte; e dalli partio

em fua companha, e veheromffe todos pêra a villa Dellvas, honde

ja os fidallgos de Portugal tijnham hordenadas juftas, e alçado ta-

vollado pêra bafordar, e fazer outros jogos pêra tal feita pertee-

çemtes.

CAPITULO CLXIV

Como elRei de Cajlella aprovou os trautos, amte que re-

çebejje lia Iffamte fua molher.

Seemdo defta guifa elRei em Badalhouçe, e a Rainha Dona

Lionor em Ellvas, comveo primeiro de feerem per elle fir-

mados os trautos, amte que reçebeffe a Iffamte por molher; e par-

tirom o meeírre de Samtiago, e alguuns .fidallgos de Portugal pêra

Badalhouçe, homde elRei eflava, pêra veerem a aprovaçam que

fazia das coufas que forom hordenadas per feu procurador : e aa

quarta feira treze dias de mayo, eftamdo elRei na egreia cathedral

deffa cidade, e mujtos fidallgos Caítellaãos e Portugueefes, pre-

femte Dom Fernamdo bifpo do dito logar, revertido em pontefi-

cal, teemdo ho corpo de Deos comfagrado em huma patena que

nas maãos tijnha, forom moítrados e leudos a elRei todollos capi-

tólios de verbo a verbo, que o arçebifpo em feu nome com elRei

Dom Fernamdo firmara, affi em razom de feu cafamento, come

das comdiçooes da eramça do Regno. E depois que acabarom todo

de leer, refpomdeo elRei, e diffe que todo aquello que o arçebifpo

trautara, fora per feu dito e comíTemtimento, e que primeiramente

forom viftas e examinadas per el aquellas coufas, avemdo fobre

to-
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todas e cada huuma delias afíaz de lomgo e maduro comífelho

:

emtom as aprovou comífemtimdo em todas, obrigamdoffe em fua

peffoa de as teer e guardar, e nom vijnr comtra ellas. E por moor

firmeza e avomdamento jurou ao corpo de Deos comfagrado, por

el corporallmente tamgido, que o bifpo tijnha em fas maãos, que

el compriíTe todallas coufas per feu procurador trautadas, na for-

ma e maneira que o forom, fem nenhuma arte nem emgano al-

guum; e que nunca vehefle comtra ellas em parte nem em todo,

per fi nem per outrem, em pobrico nem em escomdido. E afli ju-

rarom aaquel corpo de Deos, tamgido per fuás maãos, mujtos dos

ridallgos que hi eram, prometemdo que elRei feu fenhor guardaria

bem e fielmente todallas coufas comtheudas nos trautos. E todos,

de leçemça que lhe elRei feu fenhor pêra eito deu, fezerom logo

preito e menagem nas maãos de Gomçallo Meemdez de Vafcom-

çellos, vaífallo delRei de Portugal; e jurarom aaquel corpo de

Deos, que nom guardamdo elRei de Caftella os trautos na forma

e maneira que amtre os Reis fora poílo, ou foífe comtra alguuma

coufa em elles comtheuda, que elles fe defnaturaífem em tal caio

delle, e teveífem com elRei de Portugal, e lhe fezeífem guerra ; e

nom o fazemdo affi, que cahilfem naquel cafo, que caaem aquelles

que traaem caftello, ou matam fenhor. E per efta meefma guifa o

jurarom, prefemte elRei, depois mujtos ridallgos de Portugal. E iífo

meefmo jurou e prometeo de guardar os ditos trautos a Rainha

Dona Beatriz, depois que foi em poder de feu marido, per fua le-

çemça e outorgameemto delle.

CA
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CAPITULO CLXV

Como elRci de Cajlella pardo pêra Ellvas, e como reçe-

beo a Iffante de Portugal por molher.

Firmados os trautos em eíta maneira, partio elRei de Caftella

em outro dia, e veoffe caminho Deliras, homde tijnha ja

pofto huum gramde arreai de temdas, no valle das ortas, que cha-

mam a Ribeira de Chimches, mujto preto das temdas dos fenhores

e fidallgos de Portugal. A Rainha poufava na villa com a Iffante;

e amte que partiffe, pêra trazer fua filha a huuma gramde e muj

fremofa temda delRei Dom Fernamdo feu padre, foilhe primeiro

emtregue o Iffamte Dom Fernamdo, moço pequeno pouco mais de

dous anos, pcra o teer em arrefeens : por que nos trautos era com-

theudo, que elRei Dom Fernamdo o teveffe comfigo, ataa que a

Iffamte fa filha ouveffe hidade domze anos compridos, e emtraffe

por os doze, em que o cafamento podia feer firme ; e que eftomçe

foffe aquel Iffamte emtregue em Caftella, calamdo elRei primeiro

outra vez com a Rainha fua molher per pallavras de preiemte. Em-

tom partio a dita Iffamte da villa pêra o arreai dos Portugueefes,

bem corregida e acompanhada de meeftres, e ricos homeens, e ca-

valleiros, e outras mujtas gemtes que com ella hiam: e himdo affi

todos muj affeffega iamente, acharom no caminho elRei de Caftella,

que outro fi vijnha com mujtas companhas comffigo; e quamdo

chegou em dereito da Iffante, emclinou a cabeça, e fezlhe reveren-

ça, e paííòu ; e himdo mais adeamte, foi receber a Rainha Dona

Lionor fa fogra, aa porta da cerca velha, que efta acerca do moef-

teiro, caminho de Badalhouçe ; e emclinamdoffe, fezlhe reveremça,

e tomou a rédea da mua em que hia, e começarom dhir pêra a

temda hu levavom a Iffamte. A Rainha Dona Lionor hia veftida em

huuns panos douro muj fremofos; e fua comtenença e rofto e olhos

era
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era aííi todo graciofo, que quantos fenhores e cavalleiros hi vij-

nham de Caítella, todos louvavom fua fremofura e graça. Tamto

que elRei chegou com a Rainha aa temda, homde avia de feer re-

cebido com fua molher, foi moítrada huuma defpemffaçom aífaz

abaftamte pêra eito, de Dom Pedro cardeal Daragom, que hi eftava

de prefemte; o qual tomou pellas maãos elRei e a Iffante, dizemdo

eftas pallavras: «Vosfenhor Dom Joham, Rei de Caítella e de Leom,

«que prefemte eftaaes, reçebees vos a IfFamte Dona Beatriz, filha

«primogénita e herdeira dos ditos Rei e Rainha de Portugal, que

«iffo meefmo aqui eíta prefemte, per voffa efpofa e molher lidema,

«per pallavras de prefemte, fegumdo mamda a famta egreia de

«Roma, e vos outorgaaes por leu marido». E elRei de Caítella dif-

fe, que a recebia por fua efpofa e molher lidema, e fe outorgava

por feu marido. Eítomçe diffe o Cardeal aa Iffante : «E vos fenhora

«Dona Beatriz, Iffante de Portugal, reçebees vos Dom Joham Rei

«de Caítella e de Leom, que prefente efla, por voffo efpofo e ma-

«rido lidemo, per pallavras de prefemte, fegundo mamda a famta

«egreia de Roma, e vos outorgaaes por fua molher». E ella diffe,

que affi o recebia por feu efpofo e marido lídimo, e fe outorgava

por fua molher. Efto affi feito, diffe elRei de Caítella, que pois fora

merçee de Deos de tam gram divido aver amtre elle e elRei de Por-

tugal, per que as pazes que per elles forom feitas, feeriam melhor

guardadas dalli em deamte por aazo deite cafamento; que porem el

quitava pêra todo fempre todallas menageens, e juras, e prometi-

mentos que por aazo delias, e do cafamento do IfFamte Dom Fer-

namdo feu filho forom feitas : e mamdou emtregar todallas arre-

feens, que diffemos, que por eíta razom tijnham, que fe veheffem

livremente pêra Portugal. E per eíta guifa femelhavellmente forom

eftas coufas logo hi quites da parte de Portugal a Caítella, e que

lhe foffem emtregues fuas(i) arrefeens per aquelles, que delRei

Dom Fernamdo pêra ifto tragiam poder abaftamte. CA-

. (1) todas luas T.
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CAPITULO CLXVI

Do que aveo a Nufiallvarei, affemtamdojfe elRei a co-

mer; e das pallavras que a Rainha dijje a elRei,

quamdo fe delia ouve de e/pedir.

Em eíle dia era ordenada a falia, em que elRei e lua molher

aviam de comer, e gram parte dos fidallgos de Caftella e de

Portugal: em ella avia mujtas melas bem corregidas, e três delias

eram prinçipaaes, a delRei que era traveffa, e bem levamtada,

como compria, e huuma da parte dereita, e outra da parte feeftra;

e amtre aquelles que eram aflijnados pêra comer em eftas mefas

com outros fidallgos, forom Nunallvarez, e Fernam Pereira leu ir-

maão: e quamdo foi tempo pêra fe aíTemtarem, elles com mefura

nom fe trigarom mujto; e a mefa em que elles aviam de feer, foi

muj apreífa chea de Portugueefes e de Caftellaãos, e elles ficarom

por aífeemtar, fem fazemdo os outros delles comta, pofto que fof-

fem alfaz conhecidos, e eííeveífem corregidos de fefta. Nunallvarez

veemdo a mefa chea, e que nom tijnham homde fe aífeemtar, diíTe

ja quamto de fanhudo comtra feu irmaão: «Nos nom teemos homr-

«ra de mais eftar aqui, mas pareçeme que he bem que nos vaamos

«pêra as poufadas: pêro amte que nos vaamos, eu quero fazer que

«eftes que nos pouco prezarom, e rijrom de nos, que riamos nos

«delles, e fiquem efcarnidos». Eftomçe paífeamdo muj manffo, che-

gouífe ao cabo da mela, veemdoo elRei dhu lija alfeemtado, e com

os geolhos derribou o pee da mefa, e deu com ella em terra. Os que

a ella lijam, ficarom efpamtados, e el com feu irmaão fe partirom

da falia tam affeffegados, come fe nom fezeífem nenhuma coufa. El-

Rei que eito bem vio, pregumtou que homeens eram aquelles ; e dií-

feromlhe como forom comvidados, e ouverom de comer naquella

mefa, e que os que fijam, nom fezerom delles comta, nem lhe de-

rom logar em que fe affemtaíTem. «Sei que fe vimgarom bem jiífe

«el-
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«elRei ; e quem tal coufa cometeo em efte logar, femtimdo eito que

«lhe foi feito, pêra mujto mais fera feu coraçom». Porem elRei nom

tornou mais aaquello, por que eram Portugueefes ; ca fe forom Caf-

tellaãos, poderá feer que tornara doutra guifa. ElRei acabado ho

jamtar, tornou com a Rainha Dona Lionor pêra a villa, levamdoa

de rédea .ataaquel logar dhu a primeiramente trouvera; e ficou na

teenda com a Rainha Dona Beatriz, a Rainha de Caftella fua logra,

e fua filha Dona Lionor molher do Iffamte de Navarra, e mujtas

donas e domzellas do Regno de Caftella. E quando fe elRei ouve

de efpedir aa porta da villa da Rainha Dona Lionor, diffe ella em

efta guifa: «Filho fenhor, emcomemdo a Deos e a vos minha filha,

«e iffo meefmo vos digo da parte delRei meu fenhor feu padre, por

«que nom teemos outro filho nem filha, nem efperamos ja de o

«aver; que feia de voshomrrada, e lhe façaaesboa companhia, qual

«deve de fazer boom marido a fua molher; e eu rogarei a Deos por

«vos, e por voffa vida e homrra, que Deos vos dê fruito de been-

«çom, que venha herdar o Reino de feu padre e de feus avoos». E

em dizemdo eito, feus graçiofos olhos eram lavados daugua, mof-

tramdo gram fuidade(i) da filha. «Madre fenhora, diffe elRei, eu

«lhe emtemdo de fazer tal companhia, a ferviço de Deos, e fua

«homrra e minha, que feia a voffo prazer, affi como o prometi (2)».

Emtom fe partio elRei delia, e eíteve em feu. arreai ataa tarde, que

levamtarom todas fuás tendas; e foi elRei eífe dia dormir a Bada-

lhouçe com todas fuás companhas, com gramdes allegrias e trebe-

lhos, que hiam fazemdo pello caminho; ficando o Iffamte Dom Fer-

namdo feu filho em Ellvas com a Rainha, como amtrelles era pof-

to : e foromffe com a Rainha Dona Beatriz, o meeftre Davis Dom
Joham feu tio, e todollos prellados e fidallgos de Portugal, falvo o

comde Dourem, que diffe que fe femtia mal, e nom podia alio hir.

CA-

(1) gramde faudade T. (2) afy como he prometido T.
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CAPITULO CLXVII

Como elRei fe\ fuás rocias em Bacialhouce, e tornou de-

pois a Ellras, e fe efpeciio da Rainha fita fogra.

Quamdo veo ao domingo, que eram dez e fete dias daquel mes,

hordenou elRei como reçebeffe outra vez a Iffamte, em pre-

fença da egreia, fazemdolhe fuás beemçoões e offiçio íbllepnemen-

te, como nos trautos era porto; e foi deita guifa. Aa porta da egreia

cathedral eítavom revertidos em capas, com bagoos e mitras, Dom
Pedro arçebifpo de Sevilha, e Dom Affonffo bifpo da Guarda, e

Dom Martinho bifpo de Lixboa, e Dom Joham bifpo de Coimbra.

e Dom Diego bifpo Davilla, e Dom Joham bifpo de Callaforra, e

Dom frei Affonffo bifpo de Coyra, e Dom Fernamdo bifpo de Ba-

dalhouçe, e com eftes oito bifpos mujta outra creelezia aífaz de bem

corregidos(i): o altar era guarnido de nobres hornamentos e relli-

quias, e toda a egreia aportada como compria. E eftamdo alfi to-

dos preftes, chegou elRei em cima de huum cavallo brameo, verti-

do muj reallmente, e huuma coroa douro na cabeça mujto guar-

nida de pedras; e tragiam quatro homrrados fenhores huum pano

douro temdido em aftas, que cobria elle e o Cavallo. A Rainha iffo

meefmo vijnha logo jumto em outro muj guarnido cavallo, alvo

come huma bramca poomba, e huum pano douro temdido per

cima; e levavaa dhuma parte huum Rei Darmenia que hi chega-

ra, que chamavom Leom quimto, e Dom Joham meeftre Davis em

Portugal irmaão delRei Dom Fernamdo, e da outra Dom Karllos

Iffamte de Navarra cunhado delRei, e outro gram fenhor de Caf-

tella. Alli eram prefemtes mujtos comdes e fenhores, fegumdo po-

dees emtemder que fe aaquella hora jumtariam, e meeftres, e ca-

valleiros, e outros mujtos fidallgos, cujos nomes mais repetidos nom

com-

(1) corregida T.
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compre de feer. Eram hi outroffi gramdes fenhoras, e comdeífas, e

donas, e domzellas, e mujta outra gemte. Eítomçe o arçebifpo de Se-

vilha lhe fez fuás beemçoões aa porta da egreia, e emtrarom dem-

tro, e diffe miffa, leemdo em joelhos elRei e a Rainha ambos em

huum rico eftrado; e acabado todo feu offiçio, tornouíTe elRei e a

Rainha como veherom, pêra as poufadas; e depois de comer, juf-

tarom, e tornearom, e lidarom touros (i); e elRei deu cavallos, e

panos douro e de laã, e outras joyas aos fenhores e fidallgos de

Portugal; e todo aquel dia fe defpemdeo em feitas, e coufas que a

vodas perteeçiam, dhuuma parte e da outra. Aa terça feira feguimte

veo elRei jamtar aas ortas Dellvas, homde amte tevera fuás tem-

das, com todollos comdes e meeftres e ricos homeens, afli de Por-

tugal como de Caftella, e mujta outra gemte com elles. E depois

que comerom, íevarom a Rainha Dona Lionor ao arreai fora da

villa, ca elRei de Caftella numca emtrou demtro(2); e efteve fallam-

do com elRei gram parte do dia: e depois que foi tarde, tornouffe

elRei pêra Badalhouçe com todollos que com el veherom, e a Rai-

nha pêra a villa. Aa quimta feira partio elRei dhu poufava pêra a

fee, homde ja eftava preftes ho arçebifpo de Sevilha, reveffido em

pomtifical, teemdo ho corpo de Deos comfagrado em fuás maãos

:

e per leçemça e mamdado delRei, Dom Joham Affomffo comde de

Neuva(3), e Dom Pêro Nunez comde de Mayorga, e Dom Joham

bifpo de Córdova, e Alvoro Gomçallvez Dalbernoz, e Pêro Soarez

alcaide de Tolledo, e Joham Rodriguez de Bedma, e outros, feze-

rom juramento fobre ho corpo de Deos comfagrado, e preito e

menagem, nas maãos de Gomçallo Meendez de Vaafcomçellos

vaífallo delRei de Portugal, que elRei feu fenhor guardaffe os

trautos, com todallas coufas em elles comtheudas, na forma e com-

diçoões que ja teemdes ouvjdo. E outro tal juramento e menagem

fe-

(1) e lidarão todos, e correrão todos T. (2) na villa dentro T.

(3 comde Denya T.
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fezerom nas maãos de Dom Pêro Fernamdez meeítre de Samtiago

de Caftella, Dom Alvoro Perez de Caítro comde Darrayollos, e

Dom Gomçallo comde de Neuva, e todollos outros comdes e meef-

tres e fenhores ja em cima nomeados, per mamdado e leçemça

delRei Dom Fernamdo, que pêra ello pubricamente foi moftrada.

Na fegumda feira da outra domaa tornou elRei jamtar aas ortas

Delvas, homde amte vehera comer; e depois que ouve comido, foi

por a Rainha Dona Lionor acerca da villa, e levouha pêra a temda

hu jamtara(i); e teemdo fallado gram parte do dia, tornou com

ella ataaquel logar domde a levara de rédea, e alli fe elpedirom

ambos de todo : e levou eftomçe a Rainha demtro pêra a villa a

léus paaços, Dom Pedro cardeal Daragom, e foilhe emtregue o

Iffamte Dom Fernamdo, que eítava em arreffeens, que o levaíTe

pêra feu padre, fegumdo depois foi acordado, aalem do que nos

trautos era comtheudo. Alli fe defpedirom delRei todollos fenho-

res, e fidallgos Portugueefes, e el tornouífe pêra Badalhouçe, e el-

les ficarom com a Rainha em Ellvas.

CAPITULO CLXVIII

Como elRei pardo de Badalhouçe, e foi cercar o comde

Dom Affomjjo; e doutras coufas que fe fegirirom.

Partio elRei de Badalhouçe com fua molher, e foi demtro per

feu regno ataa Leom; e per todollos logares per homde

hiam, affi cercados come terras chaãs, lhe faziam gramde feita, e

os melhores quatro que hi ouveífe, tragiam huum pano douro em

quatro aftas fobre a Rainha, des fora do logar ataa que chegava

homde avia de poufar : e eítando elRei em Leom, foilhe noteficado

como o comde Dom Aífonífo feu irmão baíteçia Gijom, e todas

fuás fortellezas. ElRei mamdou logo Pêro Fernamdez de Vallafco

feu

(1) jantaaratn T.
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feu camareiro moor, e Pêro Rodriguez Sarmento feu adeamtado

em Galliza, que fe foífem com certas gemtes aas Efturas, e che-

garam acerca de Gijom omde eftava o comde. EIRei foi pêra

alia a poucos dias, e cercou o comde em aquel caftello; e o

comde e os que eftavom com elle, fe veherom pereelRei; e per-

dohou elRei a el e aos léus, e firmarom fuás aveemças, que o

comde o ferviffe fempre bem e leallmente, e el que lhe fezeffe

merçee, e tomou elRei o corpo de Deos com elle por firmidom de

fuás pofturas. Partio eftomçe elRei, e veoffe a Valhadolide, e des i

a Segoiva, e em eftes logares fez cortes pêra o que adeamte ouvi-

rees; porem que em ellas hordenou outras coufas, e pos leis de

que fe poucas guardarom; falvo fe foi huuma em que mamdou,

que dalli em deamte nom fe pofeffe nas fcripturas a era de Çefar,

que fe ata alli coftumara de poer em Caftella e em Leom, mas que

fe efcrepveffe des primeiro dia de natal feguimte, anno da naçem-

ça de noífo fenhor Jefu Chrifto, que era aquel primeiro ano de mil

e trezemtos e oiteemta e quatro.

CAPITULO CLX1X

Como elRei Dom Fernamdo mandou a Cajlella receber

-as menageens, por raiom dos trautos; e quaaes

peffoas forom as que as fe\erom.

A rainha Dona Lionor efteve em Ellvas, depois da quimta

feira que a Iffamte fua filha foi recebida e levada a Bada-

lhouçe, como diífemos, ataa homze dias; e aos trimta daquel mes

de mayo, huuma terça feira pella manhaã, partio da dita villa

mujto acompanhada, affi como fora, como quer que mujtos fidall-

gos mamdou dalli que fe foífem pêra fuás terras; e veo eífe

dia comer a Borva, e dormio hi. E himdo pello caminho, tra-

giaa o meeftre Davis de rédea ; e fallamdo em alguumas coufas,

pre-
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pregumtou ella ao meeftre, dizemdo: «Dizceme, irmaão, que vos

«pareçeo delRei de Caftella, em íeus geitos(i), e maneiras que

«teve». «Pareçeme boom cavalleiro, diíle o meeftre, e bem me-

«furado, e fifudo em feus feitos». «Bem dizees, irmaão, diffe ella;

«mas porem de mim vos digo, que o homem queria eu que

«folie mais homem». Dalli partio a Rainha, e veoífe a Almadaa,

homde ja fabia que eftava elRei, mais doemte do que o leixara;

ca em quamto ella levou Tua filha a Ellvas, femtimdoífe elle

cada vez peor, mamdou que o trouveflem de Salvaterra aaquel

logar, e nom fahia ja fora, nem cavallgava; e como a Rainha

chegou das vodas, partiromffe logo pêra fuás terras os que com

ella vijnham, laivo o comde Dourem, e o comde Dom Gomçallo,

e Gomçallo Vaaíquez Dazevedo e outros alguuns que eram mora-

dores. E por quanto nas aveemças firmadas amtre os Reis, quam-

do foi feito efte cafamento, hordenarom de feer feitas outras juras

e prometimentos, per certas villas e cidades, e ifíò meefmo prel-

lados e fidallgos de Caftella, aallem. daquellas que difíemos que

forom feitas em Badalhouçe, quamdo elRei aprovou os trautos,

amte que partiffe pêra Ellvas por receber fua molher, e ifto em

cortes que elRei pêra ello avia de fazer; hordenou logo elRei Dom
Fernamdo de mamdar leu procurador a Gaftella, que reçebeílè

aquellas juras e menageens, em leu nome e da Rainha lua mo-

lher. E foy alia emviado o comde Joham Fernamdez Damdei-

ro, mujto acompanhado e bem corregido, afíi como fora da pri-

meira; e chegou a Gaftella a Valhadolide homde emtom elRei

era, teendo ja hi jumtas fuás cortes cfpeçialmente pêra ifto. E

quamdo veo aos oito dias dagofto, eftamdo elRei em feus paa-

ços, hu era armada huuma capella pêra fazerem taaes juramen-

tos, reveftioffe pêra dizer miífa Aífonífeanes coonigo de Lixboa,

capellam moor da Rainha Dona Beatriz, e teemdo o corpo de

Deos

(1) feytos T.
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Deos comfagrado em huuma patena, que em fuás maãos tijnha,

diffe o comde Joham Fernamdez a elRei de Caftella: que bem

lábia como por razom dos trautos que amtre elle e elRei Dom
Fernamdo e a Rainha Dona Lionor lua molher per aazo de feu

cafamento forom firmados, affi era que el ataa certo tempo fe-

zeffe cortes em feu regno, em que foífem jumtos os fidallgos e

prellados de lua terra, e ilfo meefmo os procuradores das villas

e cidades, pêra per feu mamdado e leçemça fazerem preitos e

menageens aos fenhores Rei e Rainha de Portugal, por firmeza

e guarda dos trautos e coufas em elles comtheudas; e que pois

que alli eram jumtas gram parte das peffoàs que os aviam de

fazer, que foífe fua merçee de lhes dar leçemça e mamdado,

per que as fezelfem na forma que deviam. ElRei diffe que lhe

prazia dello, e outorgada a leçemça e mamdado a todos per

pelfoa que a fezelfem, foram eftes os prellados que as fezerom

:

Dom Pedro arçebifpo de Tolledo, Dom Gomçallo bifpo de Bur-

gos, Dom Hugo bifpo de Segoiva, Dom Garcia bifpo Dovedo,

Dom Joham bifpo de Pallemça, Dom Lopo bifpo de Segomça,

Dom frei Pedro Moniz meeftre de Callatrava, Dom frei Pêro

Diaz priol de Sam Joham. Semelhavellmente os fidallgos forom

eftes aqui nomeados: o comde Dom Affomfo irmaão delRei, Dom
Fradarique duque de Benavemte, Dom Fernam Samchez de Thoar

almiramte moor de Caftella, Dom Pedro Pomçe de Leom, Pêro

Rodriguez Sarmento adeamtado em Galliza, Pêro Fernamdez de

Vallafco camareiro moor delRei, Pêro Soarez Davinhone adeam-

tado de Leom, Joham Furtado de JMemdomça alferez moor del-

Rei, Pêro Gomçallvez de Memdonça feu moordomo moor, Jo-

ham Rodriguez de Caftanheda, Alvoro Perez do Soiro íenhor

de Villalobos, Diego Gomez Manrrique adeamtado moor de Caf-

tella, Joham Aftonífo de Lacerda, Ramiro Nunez de Gozmam,

Fernamdailvarez de Tolledo, Gomez Meemdez de Benavides,

Fer-
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Fernam Perez Damdrade, Pêro Gomçallvez de Baçam, Samcho

Femamdez de Thoar, Diego Furtado filho de Pêro Gomçallvez

de Memdomça, Pêro Diaz de Samdoval, Joham Rodriguez de

Villalobos, Joham Femamdez de Thoar filho de Fernam Sam-

chez, Joham Nunez de Tolledo, Gomçallo Nunez de Gozmam,

Fernam Diaz de Memdomça, Rui Diaz cabeça de vaca, Pêro

Nunez de Tolledo, Pedrallvarez do Soiro, Joham Furtado de

Memdomça. Eftes trimta fidallgos, e outros de que mais lomga

ladainha nom compre fazer, fezerom os juramentos adeamte ef-

criptos. As cidades outro li forom eftas íeguimtes: a faber, a

cidade de Burgos, a cidade de Leom, a cidade de Tolledo, a

cidade de Sevilha, a cidade de Córdova, a cidade de Murça,

a cidade de Geem, Cidade Rodrigo, a cidade Dovedo, a cida-

de de Çamora, a cidade Davilla, a cidade de Comca, a cidade

de Pallemça, a cidade de Prazemça, a cidade de Segoiva, a ci-

dade de Soria, a cidade de Coyra, a cidade de Beeça, a cidade

de Sallamamca, a cidade de Cartagenia, a cidade de Lugo, a cida-

de de Callaforra, a cidade de Ubeda, a cidade de Sam Domim-

gos da calçada, a cidade de Badalhouçe <
a J. Eftas vimte e çimco

cidades, e Touro, e Madride, e Exares, e Cáceres, e outras muj-

tas villas que feeria lomgo de dizer, fezerom emtom per feus

procuradores preitos, e menageens, e defnaturamentos por guarda

das liamças amtre os Reis poftas, as quaaes em cima ja teem-

des ouvjdas.

CA-

(a) No Códice B. a Cidade de Coyra, e a Cidade de Beeça vem

no fim de todas.
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CAPITULO CLXX

Per que maneira fe\erom os juramentos e menageens os

prellados e fidallgos de Cajiella.

Vistas as peífoas e Jogares que juramento fezerom, por guarda

dos trautos amtre os Reis devifados, aquelles a que prou-

guer ouvir a maneira como forom feitos, faibam que forom deita

guifa. Revertido o Sacerdote dizemdo miffa, e teemdo nas maãos

o corpo de Deos comfagrado em huuma patena, os ditos preliados.

lenhores, e ricos homeens, e filhos dallgo, cavalleiros, e efcudeiros,

e iflb meeímo os procuradores das villas e cidades, que prefemtes

íijam, cada huum delles per li, per mamdado e leçemça do dito fe-

nhor Rei, cuios vaflallos eram, jurarom e prometeram aaquel cor-

po de Deos comfagrado que eftava amtelles, tamgemdoo cada huum

com fuás maãos, de comffemtir, fazer, e procurar a todo leu po-

der, que os prometimentos, juras, e obrigaçoões feitas pello dito

fenhor Rei, em razom de leu cafamento com a Rainha fua molher,

e dos trautos e aveemças fobrello feitas e firmadas, que fe teveffem

e duraffem e foffem firmes, affi por elle, come por a Rainha fua

molher : e que nom feeriam eftomçe nem em nenhuum tempo em

dito, nem em feito, nem em comífelho, nem em outra maneira al-

guma, per que o dito cafamento foífe embargado, nem fe defataífe.

E o dito fenhor Rei que prefemte eftava, por moor firmeza de teer

e guardar e comprir todollos capitólios nos trautos comtheudos,

deu leçemça aos fobreditos prellados, fenhores, e ricos homeens,

cavalleiros, e efcudeiros, filhos dallgo, e outro fi aos procuradores

das villas e cidades, e de certas peífoas que prefemtes nom eram,

que fe per vemtura elle nom teveífe e guardaífe todollos capitólios

nos trautos, que amtre elle e os ditos Rei e Rainha de Portugal fo-

rom firmados per juramento, e cada huuma das coufas em elles

com-
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comtheudas, na forma e maneira e com as comdiçoões e aos tem-

pos que fe em elles comtijnha, que os fobreditos em elte cafo fe

podeffem delhaturar, e defnaturaffem delle dito Rei de Caftella, e

teveffem com os fenhores Rei e Rainha de Portugal, e quamto a

ella perteemçeffe de lhe feer compridos e guardados os ditos trau-

tos e capitólios, e cada huuma coufa em elles comtheuda. Eftomçe

os ditos prellados, e todolics outros que diífemos, cada huum del-

les per íi, com aquella ieçemça que lhe pêra eito deu o dito fenhor

Rei, fezerom preito e menagem huuma e duas e três vezc.^ nas

maãos do dito comde Dourem; e jurarom e prometerom ao corpo

de Deos comlagrado que ante elles eftava, que elles fariam a todo

leu poder que o dito fenhor Rei de Caftella teveffe e guardaffe aos

ditos fenhores Rei e Rainha de Portugal, e a todoilos outros que

a efto perteençia, ou podeffe perteemçer, per qual quer guifa que

foffe, todoilos capitólios dos trautos e coufas em elles comtheudas;

os quaaes lhe logo forom leudos, e feita de cada huum expreffa

memçom, na forma e maneira que forom jurados e prometidos. E

mais que elles e cada huum delles guardalTem e compriffem todoi-

los capitólios e coufas em elles comtheudas, quamto a elles per-

teemçia de comprir e guardar, fegumdo em elles era comtheudo,

aííi em razom da fuçeffom dos Regnos, como em todallas outras

coufas. Outro fi os procuradores das villas e cidades, cujas pro-

curaçoões pêra ifto mujto abaftamtes tragiam, jurarom aaquel cor-

po de Deus comfagrado, que os Comçelhos e peffoas cujos pro-

curadores eram, que todos e cada huum dos moradores e vezinhos

dos ditos logares, fezeíièm a todo feu poder, que o dito fenhor Rei

de Caftella teveffe e guardaffe aos ditos Rei e Rainha de Portugal

os ditos trautos, e quanto a ella perteemçia de feerem guardados,

e a todoilos outros a que perteemçeffe ou podeffe perteemçer, per

qual quer guifa que foffe: dos quaaes trautos e coufas em elles

comtheudas, como forom jurados, e com que comdiçoões, lhe era

lo-
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logo feita expreíTa meemçom, juramdo elles que aquelles concelhos

e cada huum dos vezinhos moradores (i) delles, guardalTem e com-

priffem os ditos capitólios e coufas em elles contheudas, quamto

a elles perteemçia de comprir, afíi em na fuçefTom do Regno, come

em cada huuma das outras coufas. E acomteçemdo que elRei Dom
Fernamdo e a Rainha Dona Lionor guardaffem a elRei feu fenhor

os trautos, e elle nom teveffe e guardaffe os ditos capitólios e cou-

fas em elíes deviladas, ou paífatie comtra alguuma delias, que os

ditos prellados, fenhores, e fidallgos, cavalleiros, e efcudeiros, cada

huum per fi, e iffo meefmo os procuradores em nome daquelles

comçelhos cujos procuradores eram, que elles fe defnaturavom e

defnaturariam do dito fenhor Rei em efte caso, e que cada huum

delles lhe faria guerra, e feeriam comtreelle e comtra feus Regnos,

teemdo com os ditos fenhores Reis e Rainha de Portugal; e fe o

afli nom guardalTem e compriffem, que cahiffem naquel calo que

caaem aquelles que traahem caftello, ou matam fenhor. Feitas ef-

tas juras e prometimentos, e recebidas taaes menageens, como ou-

viftes, efpedio fe ho comde delRei, e vehoffe pêra Portugal.

CAPITULO CLXXI

Como peherom receber de Caftella a Portugal outros

taaes juramentos, por ra\om dos trautos.

Desembargamdonos das razoões deftes trautos, por delles nom

fazer mais lomgo proçefíò, devees de faber, que affi como

o comde Dourem foi a Caftella receber as juras e menageens ja

brevemente comtadas, que affi mamdou elRei de Caftella a Portu-

gal huum arçebifpo, e huum cavalleiro, pêra em feu nome receber

outras taaes : e forom em Samtarem jumtos todollos fenhores e fi-

dallgos, e procuradores das villas e cidades, que eftas juras aviam

de

(i) e moradores T.
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de fazer; e no moeíteiro de Sam Domimgos das donas, aquel ar-

çebifpo revertido, teemdo ho corpo de Deos comfagrado em huuma

patena, que em fuás maáos tijnha, forom feitos per todos feme-

lhamtes juramentos e menageens, na forma que ouviftes os outros.

E depois que todo foi feito, e leixadas as procuraçooes que cada

huuns tragiam, diffe aquel arçebifpo comtra os léus: «Quamto

«agora vos digo, que eftaa ifto muito bem pêra Caftella, ca mujto

«dano nos vijnha defte remcom de Portugal»: e efto dezia el ou-

fadamente, emtemdemdo que fegumdo os trautos, e a doemça(i)

que elRei Dom Fernando avia. que Portugal nom fe efcufava deita

Yez de todo pomto feer(2) de Caftella; e aimda fe el foubera quam

pouca voomtade elRei feu fenhor avia de guardar os trautos, mais

largamente poderá em ello fallar. E pefava mujto a todollos Por-

tugueefes, affi fidallgos, come comuum poboo, com taaes comveen-

ças da fuçeffom do Regno, por aazo da doemça delRei, teemdo

que per taaes trautos fe Portugal vemdia ; mas nom podiam ai fa-

zer, por obedeeçer a mamdado de feu fenhor. Partioífe o arçebifpo

pêra Caftella, e foube elRei novas como elRei Dom Fernamdo feu

fogro era cada vez mais adoorado, e que fua vida nom podia feer

mujta; e como aquel que pouco tijnha em voomtade de guardar

os trautos que amtrelles forom firmados, fallou logo com taaes de

que fiava, e mamdouhos a Portugal, por veer o eftado do Regno

em que pomto eftava, e que fallaífem com alguuns Portugueefes

que lhe logo nomeou, que acomteçemdo que elRei Dom Fernamdo

morreífe, fe acharia elle o Regno a feu mamdar, queremdo vijnr

a elle pêra o aver. ElRei partio de Segoiva, e foi pêra terra de

Tolledo, a huum logar que dizem Torrijos, com emteemçom de fe

hir depois aa cidade de Sevilha.

CA-

(1) e a hordeoança T. (2) de fer T.
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CAPITULO CLXXII

Como eIRei e a Rainha partirom Dalmadaã, e fe vehe-

rom a Lixboa, e morreo hi eIRei Dom Fernamdo.

'eemdo elRci Dom Fernamdo mais atiçado cada vez de íua

door, mamdou que o trouveffem daquella villa Dalmadaã,

homde eftava, pêra a cidade de Lixboa, e folie de noite por nom

leer viíto; e foi affi que o trouverom ao feraão, e nenhuum nom

abria a porta, nem tirava camdea aa janella, por que tal pregom

fora lamçado; e affi efculamente o levarom a feus paaços. A Rai-

nha a poucos dias depois defto pario huuma filha, que naçeo vijmte

e fete dias de fetembro, e morreo logo; e as gentes fofpeitavom

que nom era delRei, e nom fem razom, ca el tempo avia que nom

dormia com ella, fegumdo fama, e ella paria e emprenhava, e di-

ziam todos que taaes filhos nom eram delRei. Alli jouve eIRei per

dias doemte, muj defafemelhado de quamdo el começou de reinar;

ca el eftomçe parecia Rei amtre todollos homeens aimda que co-

nhecido nom foífe, e agora era affi mudado, que de todo pomto

nom parecia aquelle. E femtimdo fua morte mujto açerqua, feemdo

ja memfeftado, requerio que lhe deffem lio facramento; e quamdo

lhe foi aprefemtado, e comtarom os artijgoos da fe, como he cof-

tume, dizemdolhe fe crija affi todo, e aquel famto facramento que

avia de receber, refpomdeo el e difle: «Todo effo creo come fiel

«chriftaão, e creo mais que elle me deu eftes Regnos pêra os mam-

«teer em dereito e juftiça; e eu por meus pecados o fiz de tal guifa,

«que lhe darei delles muj maao comto»: e em dizemdo eito, cho-

rava muj de voomtade, rogamdo a Deos que lhe perdoaífe, e cho-

ravom com piedade delle, todollos que prefemtes eram : e affi com

grani reveremça e devaçom reçebeo o famto facramento, jazemdo

veftido no avito de Sam Framçifco. E quamdo veo aos vijmte e

dous
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dous dias doutubro da era ja efcripta de mil e quatroçemtos e

vijmte e huum, em huuma quimta feira aa noite, começou el de Tc

afficar; e lidamdo ho fpritu com a carne naquella afpera hora, por

fe partir delia, em breve efpaço defemparou o corpo, e el deu a

alma a Deos, a que por fua merçee praza de a fazer regnar com

os feus famtos. E viveo elRei Dom Fernamdo çimquoemta e três

anos e dez mefes e dezooito dias, e reinou dez e féis anos e nove

meies, com gram trabalho de li, e de leu poboo. Em outro dia foi

pofto em huumas amdes cubertas de pano preto, e levado em eól-

ios de frades ao moeíteiro de Sam Framçifco ( 1
), e foi com elle

pouca gemte e(2) doo; e nom foi a Rainha a feu lbterramento,

dizemdo que fe femtia mal, e nom podia la hir; outros dizem que

o fez reçeamdo mormuro (3) das gemtes ; e fua nom hida fez mais

fallar em ello(4), do que per vemtuira fallarom fe aaquella hora

fora prefemte; e forom luas exéquias e fopoltura mujto fimprez-

mente feitas, fegumdo perteemçia a eftado de Rei.

CAPITULO CLXXIII

Como a Rainha Dona Lionor ficou por Regedor (5) do Re-

gno, e das ra^oões que lhe differom os de Lixboa.

Morto elRei Dom Fernamdo, ficou ha Rainha por Regedor,

e Governador (6) do Reino, como nos trautos era com-

theudo; hufamdo de toda jurdiçom e fenhorio, em quitar mena-

geens, e aprefemtar egreias, comfirmamdo feus boons hufos e cof-

tumes aas villas e cidades, que lho requerir emviavom, como tem

hufamça de fazer huum Rei, quamdo novamente começa de reg-

nar; obedeeçemdolhe os fidallgos e comuum poboo, como a lua

Rainha e fenhora, em todallas coufas. Seu ditado nas cartas, em

vi-

(1) de Sam Francisquo de Santarém T. (2) de T. (3) o mormu-

ro T. (4) ella 7. (5) Regedora T. (6) Regedora e Governadora T.



5oo CHRONICA

vida delRei Dora Fernamdo, eraeíte: «Dona Lionor pella graça

«de Samta Maria, Rainha de Portugal e do Algarve» : e eftomçe

per acordo dos fenhores, e leterados de feu comífelho, fe começou

de chamar: «Dona Lionor pella graça de Deos, Rainha, Governa-

«dor, e Regedor dos Regnos de Portugal e do Algarve» : e em al-

guumas fe acomteçia nomear fua filha, chamavaa Rainha de Por-

tugal. E os Taballiaães nas efcripturas puinhão: «Eu foaão tabal-

«liom de tal logar, per autoridade da Rainha Dona Lionor, Gover-

«nador, e Regedor dos Regnos de Portugal e do Algarve, eito aqui

«efcrepvj, e meu final fiz, que tal he». Tamto que fe elRei Dom
Fernamdo finou, partio ella dos paaços homde poufava, e veoífe a

outros mais demtro na cidade, açerqua dhuuma egreia que cha-

mom fam Martinho; e alli eftava em huuma camará cuberta de doo,

a que nenhuum emtrava fem lhe primeiro feer pregumtado; e fe

novamente chegavom alguuns, pofto adeparte todo fimgimento, fa-

zia feu plamto com elles, moftramdolhe a horphaimdade do marido

que perdera, com falluços e gramdes lagrimas; nas quaaes depois

de farta de chorar, damdo a emtemder feu coraçom feer fempre em

door, nom perdiam as gemtes porem renembrança daquella maa

fama, que em vida delRei cobrara. Os boons da cidade chegarom

eftomçe a ella, e diíferom que lhe pediam por merçee, que os qui-

feífe ouvir dalguumas coufas que lhe por feu ferviço e boom regi-

mento e defemífom do Reino dizer queriam: a ella prougue de ou-

vir feu razoado, e foilhe propofto em efta guifa. «Senhora, nos

«veemdo como vos teemdes carrego de correger e emmemdar os

«danos e malles, que os deites Regnos ham recebidos ataa o tempo

«dora, de que Deos por fua piedade fe queira doer, fperamdo em

«el que vos dará tanta graça que poerees em ello remédio, como

«per nos he defeiado, propofemos de o noteficar aa voffa merçee.

«Affi he, fenhora, que vos viftes bem como des o tempo que elRei

«noffo fenhor, cuja alma Deos aja, teve o regimento deites Regnos

ataa
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«ataa ora, fe íeguirom neelles mujtos dampnos e mortes e lalleçi-

«mentos dhomcens; e que per mujtas defordenadas defpefas feitas

«como nom deviam, fora portas as gemtes em gramdes provezas,

«e todo per mimgua de boom comlTelho, fazemdo feus feitos fem

«acordo dos de feu Reguo, e per comffelho dos eítramgeiros, que

«mais o comílelhavom em todallas coufas por feu gaanho e pro-

«veito, que por acreçemtamento de fua homrra e eftado; per cujo

«aazo forom gaitados quantos thefouros e joyas ficarom dos outros

«Reis, pêra defemdimento e guarda deites Regnos, e aimda nom

«lhe avomdou todo iíto, mas forom feitas e lemeadas neftes Regnos

«moedas nom hufavees, de tamtas maneiras, per que as gemtes

«perderom a moor parte da riqueza que tijnham; como todo eito

«e outras coufas que feeria lomgo de dizer, he bem nembrado aa

«voífa memoria. Poremde, fenhora, fe querees feer guardada de

«femelhamtes malles, pareçenos que he bem, que fallees voíTos fei-

«tos com os boons e naturaaes do Regno, amte que fe ponham as

«coufas em obra, os quaaes ham de foportar a moor parte do en-

« carrego quamdo tal coufa(i) aveher; e pois vos Deos fez Rege-

«dor dellcs, e vos deo fenhorio fobre nos, nom ajaaes por mal de

«vos dizer toda coufa que por voífo ferviço, e bem da terra em que

«vivemos, podermos emtemder». A Rainha que femtido tijnha da-

ver bem queremça e graça do poboo, refpomdeo que o avija por

bem feito, e que diífeífem em boa hora todo o que lhes bem pa-

reçeífe fobrello. «Senhora, diíferom elles, por que o thefouro e

«fortelleza per que eftes Regnos forom fempre defefos e ampara-

«dos do que lhe avijnr podia, foi boom regimento e comlTelho, fe-

«gumdo Deos e comçiemçia, e per mimgua defto nos tempos que

«ora paffarom fe feguio mujto o comtrairo; he bem que ajaaes em

«voffo comífelho alguuns prellados que leiam naturaaes deites Reg-

«nos, e nom Gallegos nem Caftellaãos, e dous homeens boons çi-

«da-

(i) cafo T.
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«dadaãos c emtemdidos da comarca dantre Tejo e Odiana, e da

«Eftremadura e comarca da Beira, e de Trás os montes, e damtre

«Doiro e Minho, e do Algarve, dous de cada huuma comarca; e

«eftes com os do voííò comlfelho ajam carrego do regimento do

«Reino em todallas coufas quecomprir: e podees tomar affeemta-

« mento em Samtarem, ou em Coimbra, ou partir o ano per ambos

«os togares com as peflbas que diffemos, e feerdes huutn dia ou

«dous na domaa com elles em rollaçom, pêra vos dizerem o que fe-

«zerom e acordarom nos outros dias, e com elles livrardes todollos

«feitos e demamdas do Reino; e fazemdoo deita guifa, nenhuuma

«coufa poderees hordenar, de que depois feiaaes prafmada. Outro

«fi, fenhora, fabera a voffa merçee, que os dereitos canónicos e çi-

«vees, e iflb meefmo as leis do Regno, defemdem mujto, que Ju-

«deus nem Mouros nom ajam offiçios fobre os Chriítaãos; e nom

«fem razom, por que forom e fom criados, efpeçiallmente os Ju-

«deus, em ódio e defcreemça de Jefu Chrifto, cuja lei e creemça

«mamteemos; e affi o fezerom os Reis que amtijgamente forom em

«eftes Regnos, e por nolTos pecados prougue a elRei, cuja alma

«Deos haja, de lhe dar offiçios pubricos, em que eftava a mor fiell-

«dade e fuftamçia de fua fazemda, fiamdoífe delles mais que dos

«Chriftaáos ; e porem vos pedimos por merçee, que guardees os de-

«reitos e leis que efto defemdem, tiramdolhe taaes offiçios, e nom

«feiam em voffos Regnos remdeiros, nem colhedores de nenhuuns

«dereitos, nem amdem em voffa cafa por offiçiaaes. Aallem deito,

«fenhora, por quamto nos differom que voffa teemçom he de cor-

« reger os maltes e danos, que os poboos do Reino ataaqui reçebe-

«rom, e ora avemos de fazer comvofco vida nova, feia voffa mer-

«çee nom feer com efte efcamdallo que dizer queremos. Affi he, fe-

«nhora, que huum dos gramdes maltes que eftes Regnos recebem,

«hufado per tamto tempo, que os fazedores delle ho nom ham ja

«por mal, nem fazem dello çomçiemçia, affi he a poufadaria, que

«os
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«os fidallgos e as outras gemtes fazem nas poufadas alheas. hufam-

«dotTe dos beens e roupas que teem per tamto tempo, que mujtas

«vezes fe gaitam de todo pomto, reçebemdo aquelles com que afli

«poufam, outros danos de mayor graveza, comtra dereito. e nom

«pcra dizer; e pofto que per vezes fofle dito a elRei a que Deos

«perdoe, pofe fobrello fuás temperamças, que pouco ou nada pref-

«tarom: porem vos pedimos por merçee que mamdees que fe fa-

«çam eftallageens, tamtas que avomdem, em que poufem taaes

«peffoas, fem tomamdo nenhuma coufa comtra voomtade de feus

«donos. E fe hi nom ouver quem as queira fazer, os voffos almo-

«xarifes as façam e mantenham, de guila que vos gaanhees e nom

«percaaes nada ; e fe eito fazer nom quiferdes, mamdaae que as fa-

«çam e mantenham os comçelhos e logares, que o poderem fofrer.

«E fe aos fenhores per vcmtuira for graveza poufarem em ellas,

«por que o nom ham em hufo, poufem nos moefteiros, e em nos

«paaços dos outros fenhores, quando efteverem vazios, e fuás gem-

«tes nas eftallageens; e fe tam gram mal como efte emtemderdes

«que per eira guifa fe vedar nom pode, bufcaae outro qual voífa

«merçee for, que tamta malldade nom dure mais tempo».

CAPITULO CLXXIV

Da repojla que a Rainha deu aas ra\oóes, que pellos Je

Lisboa forom ditas.

Leixadas outras coufas e fuás reportas, que por aquella hora

forom alli falladas, foomente o que a Rainha a eftas que ou-

viftes refpomdeo, queremos dizer, e mais nom. Aa primeira ref-

pomdeo a Rainha, e diffe: «Eu bem vejo que voífa teemçom he

«boa, e que por ferviço de Deos e meu e prol deftes Regnos, vos

«demovees a dizer efto; e pois me Deos deu regimento delles, mi-

«nha teençom he de tomar pêra ilfo dous prellados, quaaes emtem-

«der
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«der que fom de melhor vida e comdiçom, que feiam naturaaes

«do Regno, e nom eítramgeiros ; e mais efcolher de todallas comar-

«cas do Regno os melhores homeens que hi ouver, e de melhor

«condiçom pêra o que dizees, e eito com acordo dos comçelhos,

«quamtos virem que he aguiíado. Quamto perteemçe aa minha ef-

«tada, a mim nom compre amdar pella terra a montes e a caças,

«como tem em coítume de fazer os Reis; mas tenho voomtade to-

«mar aífeffégo nos lugares que diífeftes, e neefta cidade, e defpem-

«der meu tempo com meus offiçiaaes, e reger e affeffegar o Regno

«em verdadeira e dereita jultiça; e tomarei trabalho pêra eítar em

«rollaçom os dias que vir que compre, e farei que todallas coufas

«que fe ouverem de livrar, feiam viftas e acordadas per todos ou

«a moor parte delles. Em razom do que diífeftes dos offiçiaaes Ju-

«deus, digo vos, que minha teemçom foi fempre de os Judeus nom

«averem offiçios neeftes Regnos, e trabalhei mujto em tempo del-

«Rei meu fenhor de os nom aver hi; e por que em lua vida nom

«puide fazello, logo como elRei morreo, tirei o thefoureiro e almo-

«xarife da alfamdega defta cidade, e todollos facadores e offiçiaaes

«Judeus, como bem viftes, e nom lhe emtemdo tornar feus offiçios,

«nem lhe dar outros, nem minhas remdas, como quer que me por

«ellas mais dem que os Chriftaãos; ca amte quero aver perda em

«ellas, que as dar a elles, e hir comtra dereito e boons coftumes. O

«que me dizees em razom das poufadarias, que bem he de fe faze-

«rem eftallageens, em que todos pofTam poufar, digo que me praz

«mujto, e emtemdo que he(i) bem e ferviço de Deos, com tamto

«que os comçelhos façam eftallageens, em que os boons com fuás

«gemtes poffam poufar; mas nos lugares hu fe fazer nom podem,

«nom fe poderia eito guardar». Fallarom emtom mujto em eito, e

em outras coufas que dizer nom curamos; des i partiromífe paga-

dos de fua repofta, e ella comtemte do que lhe differom.

CA-

(i) he muyto T.
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CAPITULO CLXXV

Como Joi alçado pemdom em Lixboa por a Rainha de

Cajlella, e do que fobrello ai>eho.

Elrei de Caftella como foube que elRei Dom Fernamdo era fi-

nado, efcrepveo logo el e a Rainha lua molher aa Rainha

Dona Lionor fa madre
}
que fezeffe tomar voz por ella, como nos

trautos era comtheudo ; a qual logo ella mamdou filhar a todollos

comdes, e meeftres, e ricos homeens, que de prefemte eram, quam-

do efte recado chegou; e elles fezeromno affi. E nom foomente ef_

crepverom elRei e a Rainha de Caftella aa Rainha Dona Lionor

que fezeffe tomar voz, mas aimda mamdarom feu recado per ho ar-

çediagoo de Sea, e per outros, a mujtos alcaides dos logares de

Portugal, que tomaffem voz por ella, pois era fua fenhora; e taaes

hi ouve que o fezerom logo, outros efcrepverom primeiro aa Rai-

nha, amte que lhe efnviafTem a repofta. A Rainha viftas fuás car-

tas, mamdava que tomaffem vos por fua filha, e que trouveffem

huum pemdom cada huuns em feu logar com os dereitos fignaaes

de Portugal, que eram os dereitos da Rainha Dona Beatriz ; cavall-

gamdo todos pella villa com aquel pemdom, dizemdo: «Arrayal,

«arrayal, por a Rainha Dona Beatriz de Portugal, noffa fenhora»

:

fegumdo fe coftuma de fazer, quando Rei morre, por feu filho her-

deiro que leixa. E mamdava a Rainha aos ditos alcaides, que ef-

crepveffem a elRei de Caftella, que lhes prazia de tomar voz por

a Rainha Dona Beatriz fua fenhora, fegumdo eram theudos de o

fazer, guardamdoffe toda via o tempo da fua governamça, fegum-

do nos trautos era comtheudo; e que no fobrefcripto da carta da

Rainha efcrepvefíem : «Aa Rainha Dona Beatriz de Portugal e de

«Caftella, noffa fenhora». Hora aveo que huum dos primçipaaes

logares, em que a Rainha mamdou alçar pemdom e tomar voz

por
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por lua filha, foi a cidade de Lixboa; e foi hordenado pella Rai-

nha e fidallgos que hi eftavom, que huum dia certo cavallgaffem

todos, e o trouveffem pella villa. Os da cidade quamdo efto ouvi-

rom, nom lhes foi mais faberem que aviam dapregoar arrayal por

a Rainha de Caftella íua fenhora, ca ouvirem que os aviam todos

de Iamçar em cativo de Mouros, e foi gram murmuro e torvaçom

amtrelles, dizemdo huuns contra os outros: «Agora fe vemde Por-

«tugal doado, que tamtas cabeças e famgue cuftou a gaanhar,

«quamdo foi filhado aos Mouros» : e era em todos gramde torva-

çom, e nom fabiam que fazer. Em eito cavallgarom huum dia

mujtos de befta(i), e derom o pemdom a Dom Hamrrique Ma-

nuel de Vilhena comde de Sea, que tijnha o caftello de Simtra.

Efte comde Dom Hemrrique era filho de Dom Joham Manuel, e

tio delRei Dom Fernamdo, ca era irmaão de Dona Coftamça fua

madre, e tio da Rainha Dona Beatriz molher delRei de Caftella.

E começarom dhir com elle muj paffo, e chegarom ataa porta da

See, e deteveromffe em aquella praça, por que fe reçearom dos da

cidade, que ouvirom dizer que fe alvoraçavom por efta razom ; e

em quamto mamdarom faber aa rua nova, que era o que as gem-

tes deziam, dilfe Dom Hemrrique Manuel: «Fallaae, fenhores, fal-

lae». Emtom começarom todos a dizer: «Arrayal, arrayal, por a

«Rainha Dona Beatriz de Portugal, noífa fenhora» : porem taaes

cavalleiros e efcudeiros hiam hi, que deziam ifto, a que nom pra-

zia dello. O comde Dom Alvoro Perez de Caftro, quamdo efto ou-

vio, deu huum toffido e diffe: «Arreai, arreai, cujo for o Regno le-

«valloa» : e efto dezia elle pollo Tffamte Dom Joham e Dom Denis

feus fobrinhos, que amdavom em Caftella, que el emtemdia que

poderiam regnar. E efta emteemçom tijnham mujtos, dizemdo

huuns aos outros, que o Iffamte Dom Joham queriam aver pior feu

Rei e fenhor, por que o Regno de Portugal fempre foífe eRgno fo-

bre

(i) beftas T. B.
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bre íi apartado; 0(1) que era per força de fe ajumtar com o Reg-

no de Caftella, e feer todo huum, fe o a Rainha Dona Beatriz her-

daffe, e iffo meefmo feu marido. Os que forom faber que era o

que deziam os da cidade, por ho levar daquel pemdom, differom

que rijam tamto alvoroço nas gemtes, que lhe comííelhavom que

nom foliem mais por deamte; ca lhes parecia fe la foffem, que

numea delia (2) vijmriam elles, nem o pemdom : emtom fe torna-

ram todos pêra dhu partiram, e nom fe fez porem mais fobrefto.

CAPITULO CLXXVI

Como em Santarém levarom o pemdom por a Rainha

Dona Beatri-, e do que hi aconteçeo ejfe dia.

Desta guifa que fe alvoraçaram as gemtes de Lixboa, quamdo

alçaram pemdom na cidade por a Rainha de Caftella, fe

levamtou outro oniom(3) em Samtarem, e foi per efta maneira.

Huum efeudeiro que chamavom Vaafco Rodriguez Leitom, era ef-

tomçe alcaide de Samtarem por Gomçallo Vaaiquez Dazevedo, e

huum dia pella manhaã mamdou dizer a effes melhores do lqgar,

que cavallgaífem todos depois de comer, e fe jumtaffem no adro

dhuma egreia chamada Samta Maria de Marvilla, pêra trazerem

pemdom pella villa, e chamarem arreai por a Rainha Dona Bea-

triz, herdeira do Regno per morte de feu padre. Como elle efto

mamdou dizer, e foi fabudo pella villa, logo fe todos alvoraçaram,

dizemdo que a villa fe queria alçar por elRei de Caftella, e que

mujto em maa hora foífe tal coufa feita, ca nunca elles ifto aviam

de comfemtir: e jumtavomfíe em aífumada huuns com os outros

fallamdo fobrefto, aguardamdo quamdo aviam de vijnr com o

pemdom. Chegouífe a hora de vefpora, e jumtaromífe no adro da-

quella egreia ataa fefeemta de cavallo, e nenhuuns de pee, falvo

por

1 1
I
e T. (2) delia mais T. dellaa B. (3) houtra honyã T.
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por oolhar. Vaafco Rodriguez eftava em huum fremolb e gramde

cavallo; e depois que vio que ja alli eram affaz, de que podia hir

bem acompanhado, meteromlhe a bamdeira na maão aa porta da

egreia; e el como a teve, deu huum braado dizemdo: «Arreai, ar-

«real, por a Rainha Dona Beatriz de Portugal, noffa fenhora»: e

elles que ouverom todos de refpomder altas vozes, dizemdo cada

huum per aquella guifa, fegumdo he de coftume; callaromffe to-

dos, que nenhuum nora fallou: e começou el de mover deamte

paífamente, e todos em pos elle. E himdo afíi quamto feeria huum

lamço de pedra dhu partira, difle comtra aquclles que hiam com

elle: «E vos outros nom fallaaes nenhuuma coufa? Dizee, dizee,

«arreai por a Rainha Dona Beatriz». E tomou el outra vez alta

voz dizemdo: «Arreai, arreai», afíi como amte differa. E elles a

que pouco prazia de tal apregoamento, nenhuuma coufa refpom-

derom mais que da primeira; mas tamto que el acabou de dizer

aquello, fallou huuma velha alta voz, e diffe: «Em maa hora fee-

«ria cíTa; mas arreai (i) por ho Iffamte Dom Joham, que he de de-

«reito herdeiro defte Regno, mas nom ja por a Rainha de Caftelia :

«e como em maa hora fogeitos avemos nos de feer a Caltellaãos?

«Numca Deos quejra». E dizemdo ella efto, afíi ho começarom a

dizer quamtos homeens e molheres avia pella rua, e hiamffe em

pos elle dizemdo ifto, e outras maas razoões. E como chegou aa

rua dos mercadores, que he logo acerca, homde fe faz huuma pe-

quena de praça, difle el outra vez: «Arreai, arreai», como da pri-

meira ; e alli fe começarom as gemtes mais dalvoraçar : e quamdo

pafíbu a rua dos mercadores, e chegou aa praça da villa, homde

o ja mujtos eftavom aguardamdo, e levamtou outra vez voz, braa-

dando: «Arreai, arreai», alli foi gramde alvoroço nas gemtes, di-

zemdo que mujto em maa hora foffe tal pregom lamçado; que

numca Deos quifefle que outrem regnaffe em Portugal, fe nom ho

If-

(

i
) Arrayal, arrayal T.
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Iífamte Dom Joham, c nom ja a Rainha de Caftella: e eram os

braados tamtos, e ho arroido tam gramde, afli dhomeens como de

molheres, que fe nom ouviom huuns com outros. Muitas das gem-

tes da villa que cftavom em magotes, começarem de fe chegar a

elle, dizemdo que mujto em maa hora fofle tal pregom lamçado,

ca agora aviam de feer fogeitos de Caftellãos; e como era elle

oufado de o dizer, ou quem lhe mamdava fazer tal coufa. Eítomçe

huum pilliteiro, que avia nome Domimgue Anes, homem refeçe e

de pequena comta, diífe comtra os outros: «Que eftamos fazemdo,

«ou que pregom he eíte» ? e em dizemdo eito, lançou huuma es-

pada fora; e como aquel fez, afli fezerom todollos outros, dizemdo

que matafíem o alcaide. Os que com elle vijnham, nom lhe pelou

nada, e começarom de o leixar, e hirífe cada huum pêra homde

melhor podia. Elle com temor deu das elporas ao cavallo, e la-

hiuffe damtrelles fogimdo; e levamdo o pemdom alto, topou em

huum lbbrado aa emtrada da rua, e nom o podemdo mais alçar,

ho levou arraftamdo ataa o caítello, que emtrou com elle pella

porta da traiçom, que he huum gramde efpaço dali; e todo aquel

poboo hia a pos elle com as efpadas fora, braadamdo que o mataf-

fem. E os que eítavom nas cafas, lahiam veer o arroido, e hiamíie

com elles de volta; e afli chegarom ata as portas do caítello, que

forom logo apreífa fechadas; e tornamdolfe todos, vijnham dizem-

do: «Viva o Ilfamte Dom Joham, viva: 00(1) quem nollo hora

«aqui deífe, e veeriamos quem feeria oufado de apregoar arreai

«por a Rainha de Caftella, pêra nos tornarmos agora Caítellaãos».

E foi aquel dia gramde alvoroço na villa, o qual fe partio per noite,

que nom fallarom em outra coufa.

CA-

CO c T.
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CAPITULO CLXXVII

Do que acomteçeo em Ellpas, quamdo Alvoro Pereira al-

çou pemdom por a Rainha (i).

Nom foomente em eftes logares, mais aimda em outros do Reg-

no foi gramde alvoroço, por o trazer do pemdom, e apre-

goamento da voz da Rainha, fegumdo ouviftes; affi como foi em

Ellvas, que tamto que elRei Dom Fernamdo morreo, Alvoro Pe-

reira alcaide do caftello, alçou logo bamdeira, e trouvea de cavallo

pella villa ataa porta de Sam Domimgos, apregoamdo: «Arreai (2)

por a Rainha Dona Beatriz». Gil Fernamdez, de que ja falíamos,

nom era na villa quamdo eflo foi; e como veo, e foube dello parte,

juntou affi os mais do logar, e alçarom outra bamdeira em com-

trairo daquella, e trouveromna per todallas praças da villa, braa-

damdo todos: «Arreai, arreai por Portugal». Alvoro Pereira ouve

difto menemcoria, e comvidou Gil Fernamdez que jamtaíie com

elle: o comer acabado, diffe Alvoro Pereira: «Gil Fernamdez, vos

«ferees prefo; e pois vos eu tenho prefo, eu tenho todo Ellvas.

« Premdeftefme como nom deviees, diffe elle, mas pois afli he, lei-

axaae vijnr aarraya(3) meuda das vinhas, ca elles me tirarom

«daqui»: e affi foi de feito, ca logo como fouberom na villa que

elle era prefo, meterom maão aarrepicar(4) os fignos, e jumtouffe

a gemte da villa com a que amdava fora, e forom todos combater

ho caftello; em guifa que ata as molheres e moços, todos ajuda-

vom com o que podiam. Veemdo aquifto Alvoro Pereira, fallou

aos de fora, dizemdo que o lbltaria por arrefeens; e logo Vaafco

Lobeira, cavalleiro, e Marfim Vaafquez, efcudeiro, ficarom por

elle, e foi lblto. Em outro dia Gil Fernamdez e Martim Rodriguez

fou-

(1) por a Raynha Dona Breatiz. T. (2) arrayal, arrayal T. (3) a

raya T. (4) a repicar T.
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lbubcrom, que o alcaide mamdara por gemtes a Caftella, pêra de-

femder melhor o caftello, e dizem alguuns que eram çemto e çim-

quoemta lamças. Gil Fernamdez e Martjm Rodriguez, com outros,

começarom logo de os combater, e foi apreffa queimada a porta

delle, e o muro roto per alguuns logares. Alvoro Pereira deu ef-

tomçe o caftello, com comdiçom que o tiraffe Gil Fernamdez Dell-

vas feguro, elle e lua molher e filhos e gemtes; e quamdo aquella

noite lhe veo ho acorro, nem huuma coufa preftou, e tornaromffe.

Fm outro dia pela manhaã foiíTe Gil Fernamdez com Alvoro

Pereira poello em falvo, e himdo ja huuma legoa da villa, diffe

Alvoro Pereira, que fe tornafle, que ja tempo era: e Gil Fernam-

dez diffe que fe receava de topar com alguuns Caftellaãos, que lhe

fezeffem nojo; e el reípomdeo, que dos Portugueefes o feguraffe

elle, que dos Caftellaãos nom avia medo. E Gil Fernamdez diífe

:

«Pois vos Caftellaão fboes? eu vos feguro dos Portugueefes, e hij-

«vos com Deos». Emtam fe efpedio delle, e ho outro fe foi cami-

nho do Crato. E deita guifa acomteçerom outros alvoroços em lo-

gares, fobre o tomar da voz, e alçamentode pemdom, de que mais

nom queremos dizer.

CAPITULO CLXXVIII

Do recado que elRei de Castella mamdou aos fidallgos

de Portugal, quamdo fe\erom ho faimento delRei

Dom Fernamdo.

Por que o finamento delRei fora feito mujto limprezmente, e

nom fuás exéquias como deveram, hordenou a Rainha de

mandar chamar todollos fenhores e fidallgos do Regno, que ve-

heífem ao faimento do mes, pêra fe fazer o mais homrradamente

que(i) podeffe: e foi affi que o fezerom ho melhor que pode feer,

como compria a homrra delRei, porem alguuns fe efeufarom que

nom

(i) que fe T.
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nora veherom a elle, affi como o comde Dom Gomçallo, e Gom-

çallo Vaafquez Dazevedo, c outros. EIRei de Caftella fabemdo

como todos aviam de leer jumtos em Lixboa pêra efto, fez efcrep-

ver cartas pêra a Rainha Dona Lionor fua fogra, e pêra todollos

comdes, e meeftres e cavalleiros de Portugal, e pêra alguumas vil-

las e cidades do Regno; e mamdou por feu embaxador com ellas

huum cavalleiro da hordem de Samtiago, natural de Sallamamca,

que chamavom Aflbnffo Lopez de Texeda. Efte chegou a Lixboa,

e deu fuás cartas aa Rainha, e aaquelles a que vijnham; nas quaaes

era comtheudo, que bem fabiam como, a Rainha Dona Beatriz fua

molher, filha delRci Dom Fernamdo, era herdeira do Regno de

Portugal, pois feu Padre era finado, fem leixando outro legitimo

filho, que de dereito ouveífe derdar ; e que iífo meefmo ficava el

por Rei e fenhor do Regno, pois que feu marido era : e que porem

lhe rogava, que quizeífem guardar em efte cafo, aquello que eram

theudos de fazer, afll come boons e leaaes vaífallos, tomamdo a

Rainha Dona Beatriz por fua Rainha e fenhora, e el iífo meefmo

por feu Rei e fenhor; e que fazemdoo afll, fariam o que deviam

comprimdo lealldade, a que eram theudos; por a qual razom el e

a Rainha fua molher feeriam obrigados de lhe fazer fempre muj-

tas merçees por ello. Aallem deito fallava el com elles todallas

booas razoões que emtemdia, per que os a efto podeífe demover.

Sua repofta de todos era(i), que elles tijnham em voomtade, da-

ver por fua Rainha e fenhora, a Rainha Dona Beatriz, filha delRei

Dom Fernamdo, lua molher; e que eftavom e eram preftes pêra

teer e guardar os trautos, que fobre esta razom forom hordenados

amtre elRei de Gaftella e elRei Dom Fernamdo: e el com efta re-

pofta tornou a elRei.

TA-

(i) era efta T.
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brou o cajlello c a iudaria 161

CAP. XVIII. Como elRei Dom Hamrrique çerquou a cidade de

Lcom, e mamdou lavrar a moeda dos sesenes 1 63

CAP. XIX. Como elRei Dom Pedrofe\ vijnr elRei de Graada cm

sua ainda, e cotno se ourera de perder a cidade de Córdova. 164

CAP. XX. Como elRei Dom Hamrrique ouvera de cobrar Tolledo, e

como iumtou suasjemtes pêra pelleiar com elRei Dom Pedro. 1 66

CAP. XXI. Como ouveram batalha elRei Dom Hamrrique e elRei

Dom Pedro, e foi vemçido elRei Dom Pedro 16S

CAP. XXII. Das ra\òóes que ouve Mem Rodrigue- de Seavra com

Mosse Beltram de Claquim sobre o çerquo delRei Dom Pedro. 1 y< >

CAP. XXIII. Como elRei Dom Pedro sahio de Momtel, e como foi

morto, e em que luguar 172

CAP. XXIV. Como foi sabido pello regno que elRei Dom Pedro era

morto, e da maneira que elRei Dom Hamrrique teve cm alguuns

luguares .
v 175

CAP. XXV. Quaaes luguares tomaram vo\ por elRei Dom Fernam-

do, e dalginimas jemtes que se vieram pêra elle 177

CAP. XXVI. Das avemças que elRei Dom Fernamdo fe\ com elRei

de Graada, porfa\erem guerra a elRei Dom Hamrrique . . 179

CA-
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CAP. XXVII. Que maneira tijnha elRei Dom Femamdo com os fi-

dallguos, que se de Cajlella pêra elle vieram 180

CAP. XXVIII. Da maneira que elRei tijnha nos loguares de Cas-

tella, que por elle tomaram vo\ 1 83

CAP. XXIX. Comofoy trautado casamento amtre elRei Dom Fer-

namdo e a Jffamte Dona Licnior, filha deiRei Daragam ... 1 84

CAP. XXX. Como elRei Dum Femamdo foy a Galli^a, e se lhe

deo a Crunha 186

CAP. XXXI. Como foi tomado Monte rei 188

CAP. XXXII. Como elRei Dom Femamdo partio da Crunha, quando

soube que elRei Dom Hamrrique vijnhapera pelleiar com elle. 1 89

C. \1\ XXXIII. Como elRei Dom Hamrrique çerquou Bragaa, e a

cobrou per preitesia 191

CAP. XXXIV. Como elRei Dom Hamrrique çerquou Guimaraães,

e se lamçou demtro o comde Dom Femamdo de Crajlo. ... 192

CAP. XXXV. Como elRei Dom Femamdo partio de Coymbra, por

hir acorrer a Guimaraães. e dos lugares que elRei de Cajlella

tomou 194

CAP. XXXVI. Como se elRei Dom Femamdo tomou, e dosfrom-

teiros que pos em alguuns lugares 196

CAP. XXXVII. Como Gil Femamde\ entrou a correr per Cajlella.

e da maneira que teve em trazer sua cavallguada 198

CAP. XXXVIII. Como alguuns fromteiros Portugueses pelleiaram

com os Cajlellaãos, e do que aveo a cada huum delles 200

CAP. XXXIX. Dos lugares que Gomei Louremço tomou, e como

Joham Rodriguei pelleiou com os de Ledesma 201

CAP. XL. Como elRei Dom Hamrrique çerquou Çidad Rodriguo.

e por que ra\om se partio de sobre ho çerquo 2o3

CAP. XLI. Comofoy çerquada Carmona pella Rainha Dona Johana.

e mortos os filhos Daffonso Lope\ de Texeda 20?

CAP. XLII. Da frota das naaos e guallees que elRei Dom Femamdo

CA-
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emviou a Barrameda, e do que as gemtes padeciam em quanto alli

iouveram 207

CAP. XLIII. Ra^oões sobre as tregoas que alguuns disseram que el-

Rei de Graada federa com os Cajiellaãos 209

CAP. XLIV. Como as gallees de Cajlella quiseram pelleiar com as

de Portugual, e nam teveram geiío; e per que aa{0 se partio a

froía dos Portugueses do rio de Sevilha 211

CAP. XLV. Como os de Carmona mandaram di\er a elRei Dom Fer-

uamdo que lhe acorresse, e da reposta que deu ao messeieyro. 214

CAP. XLVI. Como elRei Dom Amrrique çerquou Carmona, e lha

deu Dom Martim Lope\ per preitesia 217

CAP. XLVII. Das ra\oóes que alguuns disseram, faliamdo do casa-

mento delRei Dom Fernamdo com a Iffamte Daraguam . . . 220

CAP. XLVIII. Que moveo elRei Dom Fernamdo aiumtar ho ouro

que mamdou a Araguam, e quamto era per todo 222

CAP. XLIX. Como o comde partio de Lixboa pêra Araguam, e como

chegou laa com todo ho aver que levava 224

Cap. L. Do que o comde hordeuou que se fe\esse daquelle ouro que

levava, e como começaram paguar solido aas jemtes que aviam de

servir 226

CAP. LI. Como o comde Dom Joham Affomsso se partio pêra Por-

tugal, e por que nam for trazida a Iffante a Portugal 228

CAP. LH. Como os capitullos da guerra foram outra ve\ mudados, e

elReiDaraguam mamdou seu recado a elReiDom Fernamdo. 23o

CAP. LIII. Como foi traidada pa\ amtre elRei Dom Hamrrique e

elRei Dom Fernamdo. e com que comdiçoões 23

1

CAP. LIV. Como elRei Daraguam mamdou tomar a Affomsso Do-

minguei Barateiro quamto ouro tijnha em seu poder 236

CAP. LV. Das moedas que elRei Dom Fernamdo mudou, e dos pre-

ços desvayrados que pos a cada huma 237
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CAP. LVI. Como elRei Dom Fernando mudou os preços a algum

mas moedas, e pos almotaçária em todallas cousas 241

CAP. LVII. Como elRei Dom Femamdo se namorou de Dona Lio-

nor Telle\, e casou com ella escondidamente 244

CAI 1
. LYI1I. Como et Rei Dom Femamdo fe\ saber a elRei de Caf-

tella, que uam podia casar com sua filha 247

CAP. LIX. Como elRei Dom Femamdo e elRei Dom Hamrrique

emnovaram certos capitullos, sobre as pa\es Dalcoutim 248

CAP. LX. Como os poboos de Lixboa failarom a elRei em feito de

seu casamento, e da reposta que lhes deu elRei 25o

CAP. LXI. Como elReinam quis/aliar aos poboos seguindo lhe pro-

metera, e se partira escusamente da cidade 2 5 2

CAP. LXII. Como elRei Dom Femamdo reçebeo de praça Dona Lio-

nor por molher, e foi chamada Rainha de Portugal 254

CAP. LXIII. Ra\oões desgarradas que aiguunsjaliavam sobre o ca-

samento delRei Dom Femamdo 256

CAP. LXIV. Das ra\oões que elRei ouve com huum do seu comsse-

Iho sobre o casamento da Rainha Dona Lionor 2 58

CAP. LXV. Como a Rainha Dona Lionor casou alguuns fidallguos

do regno, e do acreçemtamento que fe\ em outros de seu linha-

gem 260

CAP. LXVI. Como elRei Dom Hamrique mamdou saber deiRei Dom
Femamdo se lhe pra\ia de ser seu amiguo, e da repojla que lhe

levou Dieguo Lope\ Pachequo 2Ó3

CAP. LXVII. Como elRei Dom Femamdo, e o duque Dallamcajlro

federam liamça comtra elRei de Cajlella, e elRei Daraguam. 265

CAP. LXVIII. Como elRei Dom Hamrrique emviou requerer a el-

Rei Dom F"emamdo, que ouvesse com elle pa\; e das ra\oões que

o embaxador disse 266

CAP. LXIX. Da repo/ia que elRei Dom Femamdo deu ao bispo, e

como se espedio delle, e se for 268
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CAP. LXX. Como ho bispo chegou a Cafiella, c como se elRei Dom

Hamrrique demoveo afa\er guerra a Portugal. 27 i

CAP. LXXI. Como elRei Dom Hamrrique emtrou em Portugal, e

do recado que ouve do cardeal delleguado do Papa 273

CAP. LXXII. Como elRei Dom Fernamdo começou de se perceber

de guerra, e elRei Dom Hamrrique emtrou pello regno, e do que

sobre ello aveo 274

CAP. LXXIII. Como elRei Dom Hamrrique chegou sobre Lixboa,

e da maneyra que os da cidade teveram em se recolher. . . . 278

CAP. LXXIV. Como ho almiramte nom quis que as gallees de Por-

tugal pelleiassem com as de Cafiella; e como por seu aa\oforam

tomadas alguitmas naaos de Portugal 281

CAP. LXXV. Como os da cidade poseram sospeita em aiguumas pes-

soas moradores delia, e foram presos alguuns, e mortos dous ho-

meens 283

CAP. LXXVI. Como Vaasquo Martijn\ de Melloo, e Gomçallo Vaas-

quei seu filho, foram presos em huuma escaramuça 285

CAP. LXXVII. Como o comde Dom Affomssofoi sobre Casquaaes, e

como foy preso Garcia Rudrigue\ em huma escaramuça . . . 286

CAP. LXXV1II. Como Hamrrique Manuel pelleiou com Pedro Exar-

meuto, eforom vemçidos os Portugueses 288

CAP. LXXIX. Como Nuno Gomçallve\ de 1'-'ária foy morto, por que

nam quis dar ho caftello a Pêro Rodrigues Sarmento 289

CAP. LXXX. Das ra\oóes que elRei Dom Hamrrique ouve com Die-

guo Lope\ Pachequo, sobre ho çerquo de Lixboa 29

1

CAP. LXXXI. Que homem era Dieguo Lope\ Pachequo, e por que

aa\o sefoi pêra Cafiella 293

CAP. LXXXI] . Como foram feitas pa\es amtre elRei Dom Hamrri-

que e elRei Dom Fernamdo, e com que comdiçoóes 296

CAP. LXXXIII. Como os Reisfaliaram ambos no rio do Tejo, efir-

maram outra ve\ suas avanças 3o 1
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CAP. LXXX1V. Como casou o comde Dom Sancho com Dona Bria-

ti\, e se partio dRei Dom Hamrrique peta seu regno 3o3

CAP. LXXXV. Como elRei de Navarrafaliou com elRei Dom Hamr-

rique alguumas cousas, em que se acordar nam poderam . . . 3o6

CAP. LXXXVI. Como elRei Dom Fernamdo faliou aos fidallguos

que avia demviar fora de seu regno, e como se partiram de Por-

tugal 307

GAP. LXXXVÍI. Das hordenaçoóes que elRei Dom Fernamdo fe{,

por regimento e bem de seu regno; e que armas mamdou que te-

vessem ejlomçe 309

GAP. LXXXV1I1. Como clRei Dom Fernamdo mamdou çerquar a

cidade de LLxboa 3 1

1

CAP. LXXXIX. Como elRei Dom Fernamdo hordenou, que as ter-

ras de seu regno fossem todas lavradas e aproveitadas 314

CAP. XC. Dos privillegios que clRei Dom Fernamdo deu aos que

comprassem os fedessem naaos 3
1

9

CAP. XCÍ. Como elRei Dom Fernamdo hordenou companhia das

naaos, e da maneira que mamdou que se em ello tevesse. . . 3 20

CAP. XCII. Das avemças que elRei Dom Hamrrique e elRei Dom
Fernamdofederam comtra elRei Daraguam, e com que comdi-

çoões 324

CAP. XCIII. Do recado que elRei Dom Hamrrique emviou a elRei

Dom Fernamdo, e como lheprometco ainda de çimquo gallees. 327

CAP. XCIV. Como elRei Dom Hamrrique emviou pedir a elRei

Daragaão sua filha, e como casou com ho Iffamte Dom Joham

seu filho 329

CAP. XCV. Como o comde Dom Affomsso, filho delRei Dom Hamr-

rique, fc{ suas vodas com Dona Isabel, filha delRei Dom Fer-

namdo 33o

CAP. XCV1. Como a Iffamte Dona Briati{ de Portugual esposou com

Dom Fadrique, filho delRei de Cajlella, e com que comdiçoóes. 333
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CAP. XCVII. Das avemças que elRei Dom Fernamdofe\ com o du-'

que Danjo, pêra fa\er guerra a Aragam 335

GAP. XGV1II. Das manhas, e comdiçoóes do Iffamte Dom Joham de

Q?ortugual 337

CAP. XCIX. Do que aveo ao Iffamte Dom Joham com huum husso,

e com huum porco, amdamdo ao monte 33o,

CAP. C. Como se o Iffamte Dom Joham namorou de Dona Maria,

irmaã da Rainha, e como casou com ella escomáidamente . . 341

CAP. Cl. Como a Rainhafoliou com o comde Dom Joham (Affomsso)

sua fa\emda, e das ra\oóes que disse ao Iffamte Dom Joham . 346

CAP. CJI. Como ho Iffamte chegou a Alcanhaães, homde elRei ejla-

va; e do recado, que Dona Maria ouve de sua hida delle . . . 348

CAP. CHI. Como ho Iffamte chegou a Coymbra, por matar Dona

Suaria; e das ra-oões que houve com ella amte que a matasse. 35o

CAP. CIV. Como ho Iffamte Dom Joham foy perdoado, e como veo

veer clRei e a Rainha 354

CAP. CV. Como se o Iffamte partio noioso da corte, e se foi per am-

tre Doyro e Minho 356

CAP. CVI. Como se o Iffamte partio com temor pêra Cajlella, e do

que se seguio em sua hida 358

CAP. CVII. Como morreo o Papa Gregório, e foy emlegido em sen

loguo Dom Bertollameu arcebispo de Bayrre, e chamado Hurbano

sexto 36o

CAP. CVIIl. Como se alguuns cardeaaes partiram do Papa Hurba-

no, e emlegeram outro, que chamaram Clemente septimo. . . 365

CAP. CIX. Escusacam deftes cardeaaes por que emllegeram Papa,

e repojla a duas ra\oòes mais fortes das snas > . . 367

CAP. CX. Da guerra que se começou amlre Cajlella e Navarra, e

da morte delRei Dom Hemrrique 369

CAP. CXI. Como regnou elRei Dom Joham de Cajlella, e lhe naçeo

huum filho, que ouve nome Dom Hamrrique 372
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CAP. CXII. Como se trautou casamento arntre a Iffamte Dona Bria-

ti{ de Portugual, e o Iffamte Dom Hanirrique, filho delRei de

Caftella 374

CAP. CXIII. Como elRei de Cajlella, e elRei de Portugal declara-

ram por ho Papa Clemente, e lhe .'eram a obediemçia 377

CAP. CXIY. Como elRei Dom Fernamdo pedio comsselho a seus

privados, de que guisa poderia fa^er guerra a elRei de Cajlella. e

da repojla que lhe sobre ello deram 379

CAP. CXV. Como Joham Fernamde\ Amdeyro veofaliar a elRei

sobre a vijmda dos Imgreses, e da maneira que elRei com el/es

teve 38s

CAP. CXVI. Como elRei de Cajlella soube que elRei Dom Fernamdo

queria fa^er guerra, e da maneyra que em ello teve 385

CAP. CXYII. Como ho meejlre de Samtiago de Cajlella emtrou per

Portugual, e levou gram roubo, e se tornou em salvo ,386

CAP. CXVIII. Como o comde Dom Alvoro Piri- sahio a correr com-

tra Badalhouçc. e do que lhe aveo com os do luguar 388

CAP. CXIX. Como elRei Dom Fernamdo mamdou aos Jromteiros

damtre Tejo e Odiana, que fossem peieiar com o meejlre de Sam-

tiago de Cajlella 38q

CAP. CXX. Como os Jromteiros damtre Tejo e Odiana se ajnm-

taram pêra pelleiar com ho meejlre, e por qual ra\am se nam

Je{ 390

CAP. CXXI. Como Nuno Alvare^ mandou requejlar Joham Da-

dores, filho do meejlre de Samtiago, e a ra\am por que se mo-

veo 393

CAP. CXXII. Como elRei Dom Fernamdo soube parte da requejla

de Nuno Alvare\, e mamdou a seu irmaão que lho nam comssem-

tisse 394

CAP. CXXIII. Do que elRei disse a Nuno Alvare- em feito de sua

requejla, e das ra^oóes que lhe respomdeo 396
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CAP. CXX1V. Como as gallees de Portugualforam buscar as de

Cajlella, e como as acharam no porto de Salltes 398

CAP. CXXV. Como as gallees de Portugual pelleiaram com as de

Cajlella, eforam vemçidas as de Portugual 400

CAP. CXXVI. Como elRei Dom Feruamdo soube novas, que a sua

frota era perdida 402

CAP. CXXVII. Como ho Iffamte Dom Joham fallou com alguuns

Portugueses que lhe dessem Lixboa, e nam se comprio como elle

quisera 4o3

CAP. CXXVIII. Do recado que elRei oure da frota dos Imgreses, e

como chegou a Lixboa 40D

CAP. CXXIX. Como ho comde e os outros capitaãesforam apousem-

tados na cidade, e da maneira que elRei com elles teve 4.07

CAP. CXXX. Como elRei declarou por ho Papa de Roma, c espo-

sou sua filha com ho comde de Cambrig 409

CAP. CXXXI. Como elRei de Caftella oure novas da vi/mda dos

Imgreses, e da maneira que em efto teve 411

CAP. CXXXII. Das maas maneiras que os Imgreses tijnham com

os moradores do regno, e como elRei nam tornava a ello por que

os avia mefter 41

3

CAP. CXXXIII. Como as gallees de Cajlella cheguaram a lixboa, e

nam podemdo fa\er nojo aas naaos dos Imgreses, se tornaram

pêra Sevilha 416

CAP. CXXXIV. Como elRei e os Imgreses partiram de Lixboa. e

cheguaram aa cidade Devora 417

CAP. CXXXV. Como a frota de Cajlella chegou a Lixboa, e do

mal e dampno que fe\ em alguuns lugares 419

CAP. CXXXVI. Por que ra^am tiraram de fromteiro Gomcallo Meein-

de\ de Vaascomçellos, efoi pojloho prior do Crato em Lixboa. 42 1

CAP. CXXXYII. Como Nuno Allvare\ lamçou hiiuma cellada aos

da frota, e do que lhe aveo com elles 42?
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CAI*. CXXXVIII. Das ra{oões que JNuno Allvare\ dssse aos seus,

por os esforçar que pelleiassem, e do que lhe a elle acomteçeo soo

em pelleiamdo com os Cajlellaãos 424

CAP. CXXX1X. Como se começou ho aa\o da prisam do meejlre

Davis, e de Gomçallo Vaasque^ Da\evedo 427

CAP. CXL. Como Vaasco Gomei Dàbreufaliou aa Rainha, e das

raioões que ambos ouveram 43o

CAP. CXLI. Como elRei pos em sua voontade de mamdar premder

ho meejlre seu irmaâo, e Gomçallo Vaasque\ Da\evedo, e por que

ra\am 432

CAP. CXLII. Como elRei mamdou premder ho meejlre seu irmaão,

e Gomçallo Vaasque\ Da\evedo 4^3

CAP. CXLI1I. Do recado que Vaasco Martijn- ouve per que matas-

sem o meeftre e Gomçallo Vaasque^, e como o nam quisfa-er. 436

CAP. CXLIV. Do gram temor em que o meejlre e Gomçallo Vaas-

que^ Da\evedo ejlavam, e como a Rainha buscava a^o pêra matar

Gomçallo Vaasquei 438

CAP. CXLV. Como ho meejlre teve hordenado pêra fugir, e da gui-

sa que ouvera de seer 440

CAP. CXLVI. Como ho meejlre foi sollto, e comeo aquelle dia com

a Rainha, e das ra{oões que com cila ouve. . . 442

CAP. CXLVII. Como ho meejlrefoi veer clRei, e das pallavras que

com elle ouve; e das ra^oões que o meejlre disse em casa do comde

de Cambrig 444

CAP. CXLVIII. Como Louremço Martijn- quisera matar Vaasquo

Porcalho, e lhe o meejlre disse que o nam matasse 446

CAP. CXL1X. Como os Imgreses e o meejlre com elles emtraram

per Cajlella, e tomaram os cajlellos de Lobom e do Cortijo. 44S

CAP. CL. Como elRei Dom Fernamdo e os Imgreses cheguaram a

Ellvas, e pario a Rainha Dona Lionor hij huum filho 45 1

CAP. CLI. Como Nuno Allvares pedio liçemça ao priol, pêra seer

na
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na batalha com elRei; e que maneira teve de se partir, por que lha

uam deu 452

CAP. CLII. Como elRei de Cajlellajuntou suas gemtes, e se veopera

Badalhouçe com ellas 45 5

CAP. CLIII. Como elRei Dom Femamdo pos sua batalha, e esperou

no campo, e elRei de Cajlella nam quis pelleiar 456

CAP. CLIV. Comoforam pa\es trautadas antre elRei Dom Fernam-

do, e elRei Dom Joham de Cajlella, e com que comdiçoóes . . 458

CAP. CLV. Como ho Comde e Gomçallo Vaasque{ levaram os trau-

tos das pa^es, e das ra\oões que ouveram amte que as assinasse. 460

CAP. CLVI. Como os Imgreses souberam que as pa{es eram trauta-

das, e que as ai-reféns foram pojlas de huuma parte a outra. 464

CAP. CLVII. Como morreo ha Rainha de Cajlella, efoy cometido a

elRei que casasse com ha Iffamte de Portugual 467

CAP. CLVIII. Comofoy trautado casamento amtre elRei de Cajlella

e a Iffamte de Portugual, e com que comdiçoóes 469

CAP. CL1X. Dos juramentos que foram feitos amtre os Reis, por

guarda das cousas comtheudas nas avemças 473

CAP. CLX. Como a Iffamte de Portugual desdisse os esposqyros que

feitos avia, e reçebeo elRei de Cajlella por marido, em pessoa de

seu procurador '. 475

CAP. CLXI. Como a Rainha partio com sua filha caminho Dellvas,

e dalguumas pessoas queforam em sua companha 477

CAP. CLXII. Como se elRei mamdou desculpar a elRei de Imgra-

terra, pello casamento de sua filha que avia feito 478

CAP. CLXIII. Como elRei de Cajlella partio de seu Regno, e se veo

pêra Badalhouçe 480

CAP. CLX1V. Como elRei de Cajlella aprovou os trautos, amte que

recebesse a Iffamte sua molher 481

CAP. CLXV. Como elRei de Cajlella partio peva Ellvas, e como

reçebeo a Iffamte de Portugual por molher 483
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CAP. CLXYI. Do que aveo a Xmio Âlvare^ assemtamdosse elRe
t

a comer; e das pallavras que a Rainha disse a elRei, quamdo se

delia oure de despedir 485

CAP. CLXVII. Como elReife^ suas rodas em Badalhouçe, e tornou

depois a EUpas, e se espidio da Rainha sua sogra 487

CAP. CLXV1II. Como elRei partio de Badalhouçe, e foi çerquar o

comde Dom Affomsso; e doutras cousas que se seguiram.. . 489

CAP. CLXIX. Como elRei Dom Fernamdo mamdou a Cajlella re-

ceber as menageens, per ra\am dos irautos; e quaaes pessoasfo-

ram as que asfederam 4go

CAP. CLXX. Per que maneira fe~erom os juramentos e menageens

os prellados ejidallguos de Cajlella 494

CAP. CLXXI. Como vieram receber de Cajlella a Porlugual outros

taaes iuramentos, por ra\am dos trautos 496

CAP. CLXXII. Como elRei c a Rainha partiram Dalmadaã, e se vie-

ram a Lixboa, e morreo hij elRei Dom Fernamdo 498

CAP. CLXXIII. Como a Rainha Dona Lionor Jicou por Regedor do

Regnu, e das ra^oões que lhe disseram os de Lixboa 499

CAP. CLXXIV. Da repojla que a Rainha deu aas ra\oóes que pel-

los de Lixboa foram ditas 5o3

CAP. CLXXV. Comofoy alçado pemdam em Lixboa por a Rainha

de Cajlella. e do que sobre ello aveo 5o5

CAP. CLXXVI. Como em Samtarem levaram o pemdam por a Rai-

nha Dona Briati-, e do que hi acomteçeo esse dia 507

CAP. CLXXVII. Do que acomteçeo em Ellvas quamdo Alvoro Pe-
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INTRODUCCÁO
tjlNtende-fe aqui por Foros antigos dos Concelhos de Portugal o

J—J direito efcrito e não e/crito, de que efies ufavão nos primeiros

tempos da Monarchia, e ainda me/mo antes do ejlabelecimentu dcfla
j

e dafua desmembração do Reino de Leão Ao direito efcrito chama-

rão os noljbs Maiores mais propriamente Foros, e Foraes; ao direito

não efcrito chamavão Ufos, e Cofiumes.

Ainda que os Foraesfejão conhecidos em Portugal de/de o tem-

po dos Reis de Leão; e ainda que os nofjbs primeiros Soberanos, def-

de o Sr. Conde D. Henrique, confirmaffem efies Foros, e defjem

outros de novo a cada huma das Cidades e Villas do feu Reino, á

proporção que as hião refiaurando do cativeiro dos Mouros; conhe-

ce-fe com tudo d vifia defies Foraes, que elles por Ji fós não erão baf-

tantes para fervirem de regra á decisão dos litígios, e á recta admi-

ni/lrayão da jufiiça.

He verdade, que em quanto não apparecèrão as primeiras Leis

geraes, e ainda por algum tempo depois, podia aquellafaltafer fupri-

da pelo Código dos Vifigodos, o qual quaji que continha a Legislação

geral da Hefpanha, e efiava em inteiro vigor no noffo Portugal: po-

rem não era fácil achar hum grande numero de pejfoas que se po-

deffem prover de copias defie Código affás volumofo; e menos era fá-

cil confegitir que efias copiasfoffem exactas, e não diferepantes hu-

mas das outras; ou que finalmente aquellas Leisfoffem geralmente

entendidas, e por confeguinte bem applicadas, fuppofia a quafi total

ignorância que então havia da lingua em que forão eferitas.

Ifio deo origem e caufa aos primeiros Cofiumes de Portugal, de-

duzidos em grande parte do Código dos llfigodos, alterados e cor-

rompidos pela ignorância dos Povos e dos Lettrados, augmentados

depois pelas novas e diverfas occurrcncias dos tempos e dos negócios;

e
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e adoptados huns geralmente em todo o Reino, e outros em cada hum

dos Concelhos em particular; os quaes no primeiro periodo da noffa

Monarchia. formarão pequenas Communidades inteiramentefepara-

das entreJi, ajjim como erão feparadas as Leis eferitas por quefere-

gulavão.

Depois que no Reinado do Sr. D. Affonfo II. fe começarão a pu-

blicar Leis geraes, forão-fe também começando a eferever não jò os

Co/fumes geraes do Reino, mas também os particulares dos Concelhos:

os primeiros transcrerèrão-se em grande parte no Livro das Leis c

Pofturas antigas, que fe guarda no Real Archivo; os fegundos em

Cadernos, ou Códices particulares, nos quaes fe lançara primeira-

mente o Foral da terra, feguindo-se depois os Cojlumes, e muitas re-

res depois dejles algumas das Leis geraes, que os Concelhos manda-

rão copiar para feu ufo. Dejles Códices, ou Cadernos exijtem ainda

hoje muitos no Real Archivo.

He efeufado diíer quanta lu~ pode e/palhar na noffa Hijloria, e

na parte delia que nos lie menos conhecida, o exame e ejludo dos nof-

fos antigos Cojlumes, do qual depende também inteiramente o exame

e eftudo analytico da noffa Legislação; atéporque os Cojlumes tanto

geraes, como particulares, tendoJido confirmados, ou declarados, ou

mandadosjulgar pelos nqjjbs Soberanos, de/de o Sr. D. Affonfo Hen-

riques até ao Sr. D. Dinis, rierão depois a formar artigos minto no-

tareis das Ordenações do Sr. D. Affonfo }
". donde paffárão para as

do Sr. D. Manuel, c para as nojfas acluaes Ordenações.

Por ejles motiros, e porque tendo outras Nações da Europa col-

ligido e publicado todo ou parte do feu direito confuetudinario, fó em

Portugal ejlara ainda intacto hum ramo tão importante da noffa Lit-

tcratura Pátria; julgou a Commifsão de Hijloria da Academia Real

das Sciencias, que faria bom férrico á mefma Academia, e á Nação,

fe dirulgajje os antigos Códices ou Cadernos de Co/lumes, que hoje

fe conferrão: o que começa agora a fa^er, publicando os de Santa-

rém, S. Martinho de Mouros, c Torres Novas. FO-
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FOROS
DE

SANTARÉM.

Aquy se começa a Carta do Foro de Santarém.

Porque a graça de Deos obrãte, a qual dá a todos abaftofa-

mente, he nom detarda: Dom Affoníb, pelo outorgamento

de Deos Rey dos Portuguezes, per trabalho de mim, e do meu

corpo, e permigavil loteie, e a de mim, e dos meus homes, o caf-

telo de Santarém aos Mouros o tolhy, e elle a louvor de Deos o

dey he entreguey, a vos meus homês, e vaífalos, e criados, de de-

reito erdeiros a morar o dey: e porende prougue a mim de boom

coraçom, e de livre voontade, de dar e outorgar a vos boom

foro, affy aos prefentes, come aos que am de vijnr en perduravil

permeeçedoiros en effe meefmo loguar; polo qual foro os dereitos

d'ElRei de jufo fom compridamente fcritos, de vos, e dos que def-

pos vos veerem, e a mim, e ao meu linhagem feerom perfolvudos.

Do foro firme.

Dou firmemente a vos por foro. que aquel, que publicamente

dante homeés boõs cafa quevilmente cum armas ronper, peyte

qui-
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quinhentos foldos, e aquiílo feia lem vofeiro : e fe dentro na cafa

o ronpedor morto for, o que o matar peyte ao fenhor da caíia(i)

huu maravedim : e fe hy chagado for, peyte porem meyo marave-

dim. Semelhavilmente por homezio, e roulò publicamente feito,

peyte quinhentos foldos.

Por merda en boca.

Por merda en boca feffenta foldos, per teftemunho d'omeés

boõs.

Furto conkoçudo.

Furto conhoçudo per teftemunho de homeés boons, per nove

vezes feja conpofto.

Do relego.

Quem relego d'ElRey ronper, e no relego leu vinho vender, e

achado for per teftemunho de homés boõs, e na primeira vez peyte

cinco foldos, e na fegunda vez cinco foldos ; e na terceira vez, fe

for achado per teftemunho de homés boons, o vinho todo feia ver-

tudo, e os arcos das cubas feiam todos talhados. Do vinho de fora

dem de cada húa carrega huu almude, e feia o outro vendudo no

relego.

Da jugada{2).

De jugada arirmadamente aquefto mando, que a quito a vos,

e a voffos fuçeffores pêra fenpre ; e refelvo a mim, e a todos meus

fuçeffores montado, e a meyadade de todolos muynhos, e açenhas,

e pisões feitos e por fazer, em todo termho de Borva, e refalvo a

mim meu regeegos.

Dos

(i) occifor, vel dominus dormis pectet, &c. Foral antigo de San-

tarém.

(2) No original Latino du Foral dado a Santarém, que ejiá no Rea
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Dos moradores de Santarém.

E os moradores de Santarém aiam livres as tendas, e fornos

de pam, convém a faber, e das holas; e dos fornos da telha dem

dizima.

Das coomhas.

Quem fora do couto homem matar, feífenta foldos; e quem

chagar homem fora do couto, peyte trinta foldos; quem en rua com

armas alguém chagar, peyte a meyadade do omezio, convém a fa-

ber, duzentos e çincoenta foldos (i); quem arma per ira denuar,

ou a da cafa tirar per ira, e nom ferir, peyte fefTenta foldos.

Dos homês de Santarém.

E os homés de Santarém aiam fas erdades pobladas, e aquel-

les que em ellas morarem, peytê por homezio, ou roufo conhoçu-

do, em merda em boca, feífenta foldos ; convém a faber, a meya-

dade a EIRey, e o fenhor da herdade a outra meyadade ; e vaam

en apilido d'ElRey, e nenhuú outro foro nom façam a EIRey.

Da ahnotacaria.

E a almotaçaria feia do concelho da Vila, c feiam metudos os

almotaçees pelo alcaydc, e pelo concelho da Vila; e dem do foro

da

Archivo, Maço 12 de Fomes antigos N. u
3.fol. 4. y. col. 2. lé-se do modo

seguinte <> artigo relativo ás Jugadas: De jugada vero hoc mando, ut

usque ad Natalem Domini trahatur. Et de unoquoque jugo boum dent

uiuun modium milii vel tritici, qualis laboraverint. Et si de utroque labo-

raverint, de utroque dent per alqueirem directum ville. et sit quartarius

de quatuordecim alqueiriis, et meciatur sine brachio eurvato, et tabula

supraposita. Et parceiro de cavaleiro, qui bovcs non habuerit, nom det

jugaram.

(1) pectet medietatem homicidii. Foral antigo de Santarém.
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da vaca hum dinheiro, e da beíta de pefcado hum dinheiro, e de

zevro um dinheiro, e do cervo hum dinheiro, e da barca de pefca-

do hum dinheiro, e de juygado femelhavilmente, e da alcavala três

dinheiros, e da vaca, e do porco, e do carneyro fenhos dinheiros.

Dos pefcadores dem dirima.

Pefcadores dem dizima. Do cavalo, ou da mua(i) que ven-

derem, ou comprarem homees de fora, de dez maravedins a fulo,

dem hum maravedim; e de dez maravedins a jufo, dem meio ma-

ravedi. Da egoa venduda, ou comprada, dem dois foldos(2); e da

vaca hum foldo ; e do afno, e da afna hum foldo ; e do mouro, ou

da moura hum foldo meyo maravedim (3); do porco, ou do car-

neyro, dois dinheiros; do cabrom, ou da cabra, hum dinheiro; da

carrega do azeyte, ou de coyros de boys, ou de zevros, ou de cer-

vos, dem meyo maravedim ; da carrega da cera meyo maravedim;

da carrega danil, ou de panos, ou de pelles de coelhos, ou de coy-

ros vermelhos, ou dalvos, ou de pimenta, ou de graam, hum ma-

ravedim; do bragal dois dinheiros; do vertido das peles três dinhei-

ros; do linho, ou dos alhos, ou das cebolas, dem dizima; de pefca-

do de fora dem dizima ; de cumcas, ou de vafos de lenho, dem di-

zima : e por todas eftas caregas, as quaes venderem homês de fora,

e portagem derem, fe outras carregas comprarem, nom dem por-

tagem delias: da carrega do pam, ou do fal, a qual venderem, ou

comprarem homés de fora, de beíla cavalar, ou de muar, dem três

dinheiros, e de afnal dem três mealhas.

Dos

(i) De equo, vel de mula, vel de mulo. Foral antigo de Santarém.

(2) et de bove duos folidos. Foral antigo de Santarém.

(3) De mauro et de maura médium morabitinum. Foral antigo de

Santarém.
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Dos mercadores.

Mercadores naturaaes da Vila, que lbldada dar quiferem, feia

reçebuda deles ; fe per ventura foldada dar nom quiferem, dem

portagem : da carrega do pefcado, a qual ende levarem homés de

fora, dem féis dinheiros.

Do capam, fe lavrar.

Cavam fe lavrar trijgo, dè mia teeiga; fe lavrar milho dè ou-

trofy femelhavelmente: e de jeyra de boys dè hum quarteyro de

trijgo, ou de milho, de qualquer que lavrar.

Do que devem dar os peones.

Peões dem oytava de pam, e de vinho, e de linho : os beef-

teiros aiam foro de cavaleyros.

Da honra da molher.

Molher de cavaleyro que viuvar, aia honrra de cavaleyro, atá

que café ; e fe cafar com peom, faça foro de peom.

Do cavaleyro.

Cavaleyro que envelhecer, ou afy enfraquecer, que nom pofa

fazer foífado, eftè en fá honrra : e fe pela ventuyra molher de ca-

valeyro vyuvada tal filho ouver, que con ella em cafa fe contenha,

e cavalaria poder fazer, faça ela pola madre.

Dos almocreves.

Almocreve que pela almocravaria vyver, faça feu foro por húa

vegada em no anno : mays o cavaleyro, que feu cavalo, ou fas bef-

tas meter a almocravaria, nenhuú foro d'almocravaria em nom faça.

Dos
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Dos coelheyros.

Coelheyro que for a fogeyra, e alo maer, dê húa pele de coe-

lho : e o que alo morar oito dias ou mays, dê huú coelho cum fa

pele : e o coelheyro de fora dê dizima per quantas vezes veer.

Dos moradores de Santarém.

Moradores de Santarém que feu pam, ou vinho, ou Jigos, ou

azeyte en Lixbooa, ouverem, ou em outros logarés, e elle a Santa-

rém pêra fa prol aduferem, e nom a revender, nom dem emde por-

tagem.

Dos que baralharem cum algue(i).

Quem cum alguém baralhar, e depôs a baralha a fa caífa en-

trar, e hy avudo confelho fufte pêra ele ferir, peyte trinta foldos

;

mays fe nom confelhadamente, e o preyto decorrente ferir, nemi-

galha peyte.

Do enmijgo de fora.

Enmijgo de fora nom entre na Vila fobre leu enmijgo, fe nom

per tregoas, ou por dar ele dereito.

De cavalo que alguém matar.

Se cavalo dalguú alguém matar, o fenhor do cavalo peyte o

cavalo, ou omezio, qual deles ao fenhor do cavalo prouguer.

Do

(i) Qui cum aliquo rixaverit, et poft rixam domum fuum intrave-

rit, et ibi mito concilio acceperit furtem vel porrinam, et eum percufferit,

pectet triginta íolidos. Si autem inconfulte et cafu accidente percuderit,

nichil pectet. Foral antigo de Santarém.
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Do foro do crerigo.

E o crerigo aia foro de cavaleyro per todo; e fe com molher

torpemente for achado, o moordomo nom meta em el maão, nem

em outra maneyra ele filhe; mays a molher filhe fe quiffer, com

teftemunho de homeés boons.

Da madeyra.

Da madeyra, que veer pelo rio, onde davam oytava, dem di-

zima.

Da atalaya.

Da atalhaya, da Vila EIRei deve teer a meyadade, e os cava-

leyros a meyadade per léus corpos. Cavaleyro de Santarém, ao

qual o meu ricomé bem fezer de fa terra, ou de feu aver, per que

o el aia, eu a el o reçeberey em conto de feus cavalevros.

Do moordomo, e do sayhô.

Moordomo, o feu layom, nom vaa a caffa do cavaleyro fem

porteyro do alcayde. O meu nobre homem que Santarém de mim

tever, nom meta y outro alcayde, fe nom de Santarém. De caíTas,

as quaes meus nobres homés, ou freyres, ou efpitaleyros, ou moef-

teyros en Santarém ouverem, façam foro de Vila, affy como todo-

los outros cavaleyros de Santarém.

Do gaado perdudo{\).

Gaado perdridico, que o moordomo achar, tenha ele ata três

meies, e en cada huu mes faça dele dar pergom, que fe o fenhor

dele veer, leia dado a el perdant a juftiça, e o dono do gaado nom

lhy dar fe nom aquilo que cuftar, per razom de o guardar, fe fe o

mordomo dele nom ferviu; e fe fe dele ferviu, nom lhy de nemi-

ga-

(i) Ganatum perditiciían, quod maiordomus invenerit, teneat illud

usque três menfes, et per fingulos menfes faciat de eo preconem dari, ut
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galha: e fe o fenhor dele, o pregofn dado, atá os três mezes nom

veer, entom o moordomo faça dele fa prol.

De cavalgada do alcayde.

De cavalgada do alcayde nemigalha nom filhe o alcayde per

força, fe nom aquilo que a ele os cavaleiros de feu amor dar quife-

rem: de cavalgada dele dez cavaleyros a fufo, fe demoftrem migo

nom campo (i).

Fereyro, ou çapateyro, (2), que en Santarém cafa ouver, en fá

caífa lavorar, nom dê por aquilo foro (3): e aqueles meefteyraaes,

que ferreyros, ou carpenteyros (4) forem, e per offiçio deito vive-

rem, e caíras no ouverem, venham aas mhas tendas, e façam a

mym meu foro.

Quem cavalo vender, ou comprar, ou Mouro fora de Santa-

rém, hu ele comprar, ou vender, y dê portagem.

E os peões, que feu aver dar deverem, dem ende a dizima

ao moordomo, e o moordomo dê a eles dereyto pola dizima; e fe

pola dizima a eles dereyto nom quifer dar, entom alcayde faça a

ele dar dereyto polo feu porteyro.

E os homés que morarem é nas herdades de Santarê, fe furto

fezerem, aífy como de fufo dito he, feia compofto a meyadade (5),

e meyadede ao fenhor da herdade.

Dos

fi dominus ejus venerit, detur ei. Si autem dominus ejus, precone dato

ufque três menfes nom venerit, tunc maiordomus faciat de eo comodum

fuum. Foral antigo de Santarém.

(1) De cavalgada fexaginta militum et fupra, dividant mecum in cam-

po. Foral antigo de Santarém.

(2) aut zapatarius, aut pellitarius. Foral antigo de Santarém.

(3) Et qui maurum fabrum, vel zapatarium habuerit, et in domo fua

laboraverit, non det pro eo fórum. Foral antigo de Santarém.

(4) ferrarii vel zapatarii. Foral antigo de Santarém.

(b) medietatem regi. Foral antigo de Santarém.
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Dos moradores de Santarém.

Moradores de Santarém nom dem luytofla: adays de Santa-

rém nom dem quinta dos quinhões de feos corpos: cavaleyros de

Santarém nom tenham caga, e tenham a deamteyra em eiximento

d'ElRey.

Paadeyras dem por foro de trinta paães huú. Mays as porta-

gés, e o foro, e a quinta dos Mouros, e dos outros, affy íeiam per-

folvudas, affi como he coftume ; falvo aqueftas coufas, que de fulo

fum feriptas, que a vos leixo.

E pola alcaydaria de cada húa befta que veer de fora cum

pelcado, dem dois dinheiros (i), e da barca do peícado mehudo

dois dinheiros, e de todo outro pefeado dem feu foro. Aqueftas coi-

fas que ataaqui íòm feriptas, dou a vos por foro outorgado; e

aqueftas couílas vaa o moordomo per teftemunho domeés boós, e

nom a outras coufas. Cavaleyro de Santarém atefteviguem con in-

fanções de Portugal.

E fe alguú porem aquefte meu feyto a vos firmemente aguar-

dar, as beeyções de mim o perfegam(2). Feyta a Carta en Coyn-

bra, en no mez de mayo era mil duzentos e dezafete. E eu davan-

dito Rei Dom Affonfo aquefta Carta, a qual encomendey feer feyta,

revoro, e confirmo.

Quem fobre aquifto alguém cum efporas ferir, e per feftemo-

nyo domeés boós vençudo for, peyte quinhentos foldos. Do navyo

aquifto mando, que o alcayde, e dous efpadeleiros, e dous proey-

ros, e huú pitintal aiam foro de cavaleyros.

El Dom Sancho pela graça de Deos Rey dos Portugeezes, en-

fen-

(i) Et pro alcaidaria de una beítia, que venerit de fora, dent duos

denarios. Foral antigo de Santarém.

(a) benedictionibus dei, et mei repleatur. Qui vero illud frangere vo-

luerit, maledictiunem dei, et mei conlequatur. Foral antigo de Santarém.
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fenbra com mha molher Dona Doce, e cum mhas filhas, aquefta

Carta revoro, e confirmo, e eixete aqueftas couffas.

Eu Dom Sancho pela graça de Deos Rey de Portugal, e en-

fenbra cum meus filhos, e com mhas filhas, dou a vos, e outorgo

a vos a vofla almotaçaria, e ela aiades, e per vofa voontade a

defponhades. Mando lbbre aquifto, que nem meu alcaide de Vila,

nem moordomo, nem alvazijs, nem algús dos outros, oufem afor-

çar homem de Santarém, ou de fora, de leu pam, nem de feu vi-

nho, nem de léus peitados, nem de fas carnes, nem das outras

fuás coufas.

Ainda mando, que os meus moordomos nõ vaam fora da Vila

prender homês, nem roubar, nem aforçar; mays fe fezerem coom-

has, façam eles chamar pelo porteyro do alcayde, e dos alvazijs, e

faem a eles o que fezerem (i), affy como mãdarem o alcayde, e os

alvazijs.

Ainda mando, que os moordomos nom penhorem nenhuú ho-

mem de Santarém, atá que chamem ele ao concelho dante o al-

cayde, e os alvazijs: e o concelho canbbem feus alvazijs en cada

huú ano. E mando, que padre nom peyte coomha por feu filho,

mays o filho peyte ela fe a fezer ; e fe nom ouver perque ela faem,

per feu corpo faem ela.

Mando daqui em deante dos Mouros, e dos Judeos feridos,

que fe venham querelar ao alcayde, e os alvazijs, afy como foy

acuftumado em tempo de meu padre.

Ainda dou a vos polo voífo amor, que fe alguú penhorar fe

nom meu moordomo (2), ou fem leu fayom, ou fem porteyro do

alcayde, peyte tanto por quanto penhorar, e nom mays (
aJ.

Eu

(1) faciant eos vocari per portarium pretoris, coram pretore et alva-

zilibus; et sanent eis quod fecerinr. Foral antigo de Santarém.

(2) sine meo maiordomo. Foral antigo de Santarém.

[a) Aqui acaba o Foral antigo de Santarém.
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Eu Dom Aífomfo pela graça de Deus Rey de Portugal, e

Conde de Beleonha: A vos alcayde, e alvazijs, e almoxarife, e o

fcrivam, e o concelho de Santarém, faude. Sabede, que eu mandey

enquerer bem e fielmente os homés boos das mhas Villas, en a

quaes vendiam o pam nas faagas, que foro faziam a mym ende; e

achey em verdade, que os homés de fora parte que vijnham com

pam aa Vila, dam polia befla afnal três mealhas; e os homés da

Vila vendam feu pam a vender aas faagas, dem de quantos facos

y aduferem polo alqueire hum dinheiro ; e fe pela ventuyra quife-

rem vender feu pam em na rua fora das faangas, stendam feu pa-

nai, e nom dem ende a mym nemigalha; e fe pela ventura quife-

rem vender pelo alqueire,

Aqui fe começam os coflumes. e os uffos da Vila de Santarém, e

de feos termhos que nom fom todos na Carta, côvem afaber.

Todo vezinho de Santarém que for penhorado, ante deve feer

chamado, e ante entergado, que refponda. Item ao que lhv deman-

darem ouvir a demanda, e pidir o prazo, e o prazo e de terçer dia;

e fe en ele quer leixar a cou que lhy demanda, deveo ajurar, e

nom aver terçer dia; e fe pidir depolo depolo terçer dia prazo per

avogado na Vila, deveo aaver de terçer dia; e fe o pedir pêra Guy-

mareés, deveo aaver de três nove dias; e pêra fora da Vila, de

dous nove dias; e pêra fora do Reyno, de três nove dias.

Cavaleyro nom refpódera fem alcayde.

Nenhuú cavaleyro de Santarém nom deve a refponder fen feu

alcayde.

Tejlemonio de sayom, nem de porteyro nom valera, hu homes boõs

achar com que fronte.

Teftemunho de fayom do moordomo nom deve valer fen ho-

més boõs, nem o do feu porteyro ; ergo fe nom achar homés boõs.

Dos
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Dos porteyros do concelho.

Outrofy dos porteyros do concelho, fe chamarem alguém fora

da Vila, valer feu teíremunho, affy como de fufo dito; e fe cha-

mar na Vila, fem homés boos nom valer teftemunho.

Se me alguém pormete mal, e morte.

Se o homem que my pormete mal e morte, ante que aia ten-

çom com ele, e vem pois, e moftra ferida aflinaada aa juftiça nom

no pode fazer cum ela, fe lho poffo provar.

Da molher que á preço de maas manhas.

Nenhúa molher, que aia preço de maas manhas, nom pode

fazer coufa que fte, ien mandado de feu marido.

Se o porteyro nom chamar homes boõs.

Se o porteyro for penhorar, deve chamar homés boos, e nom

per fy, fe os achar; e fe os nó achar, valer feu teftemonho.

De penda de tanto por tanto.

De venda de tanto por tar>to, ata nove dias deve aahyr com

os dinheiros ao concelho, fe a quifer.

Dos homes que peleiam, como façam, e como mojlrem as feridas.

Se o homem que peleiar cum outro, e alguú deles tever ferida

afinaada, devea moffrar a juftiça, e neífe dia, fe for na Vila, e fa-

zelo cum ela; e fe for de noyte, hir en outro dia aa juftiça, e fazelo

cum ela; e fe for fora da Vila, e tever feridas afinaadas, deve vijnr

ata terçer dia moftralas aa juftiça, e fazelo cum elas, fe lhis ai nom

pozerem deante; e das feridas afinaadas, ou das chagas, fe o com

elas mandarem jurar, entrarlha a feffenta varas o cavaleyro ao ou-

tro



DE SANTARÉM 543

tro cavaleyro, e o peom ao outro peom : e fe o peom ferir o cava-

leyro, delhy outro cavaleyro aas varas; e fe o cavaleyro ferir peom,

delhy outro peom aas varas; e fe ferirem, e nom ferida affinaada,

outrofy fom trinta varas, fe Ihy for provado : efta honra, que o ca-

valeyro á, devea aaver ia ama. e o homem que lhy fa meia cobre;

e fe lhy tolher nembro, ou lhy fezer ferida affinada em logo defco-

berto fobre los olhos, fique em alvidro dos juyzes.

Do homem raygado, a que demandam fiador

.

Se o homem raygado, e my o moordomo demanda fiador de

coomha que fezeffe, nom íòom theudo de lho dar, ata que nom

queyra provar ele a coomha ; e fe nom foo raygado, devolho dar

fy affy, e fe nom filharmha.

Se me o moordomo penhora, e foo raygado.

Se me o moordomo penhora, e foo raygado, nom lhy devo

refpomder, ata que seia entregado.

Cuífume he, fe en preyto quero dar enquifas na Vila, que nom
devo jurar de maliçia : nom he cuírume de julgarem as cuftas.

Das cu/tas da venda de tanto por tanto.

De toda venda de tanto por tanto, por fazer fiadoria ou obli-

gamento, qualquer que faça, nom foo theudo de a defender.

Do que acham no concelho.

Se alguém em concelho quifer demandar, no concelho achar,

y lhy refponda.

De ferida ajinaada.

Curtume he de Santarém, fe moítrar ferida afijnada aa juftiça,

affy como he de fufo dito, de o fazer con ela; e fe logo ante a juf-

ti-
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tiça, que a tençom partida que lhy fez outra ferida, que nom pofla

fazer com a ferida, falvo per homes boõs.

De nome devedado.

Cuftume he de Santarém, que chamar nome devedado, fu, fu,

e logo lho vedar, nom he theudo a corregelho.

De fiadoria, ou de divida.

Se me alguém demanda de fiadoria, e de devedor, e diz que

o leixa em mha verdade, eu nom foo theudo de o aífy jurar, falvo

fe o affy leixar em my cafoo devedor.

Como nom pode di\er aas enquiffas.

Se alguém quer provar fa razom per homes boõs, e a outra

parte lhy diz cá o faz por plonga, e elle jura que nom, nom lhy

devem dizer aas enquifas ia nemigalha.

De fiadoria.

Cuftume he, fe alguém my demandar algúa devida, e eu quero

dizer cá tem fiador de mym por ela, e o leixo en fa verdade, nom

he tehudo de fazer tal verdade, falvo fe lho provo per homés boõs.

Deferidas ajinaadas.

Cuftume he, fe me alguém demandar cá lhy fiz ferida aflinaa-

da em entençom que ouve comigo, e eu digo cá verdade he, cá

tencey cú ele mays a tençom pertida diífe cá lhy nom fezera mal,

que conhofca a ferida, fe lha fiz, fe nom; e fe lha neguar, devoa

a fazer com a ferida ; e fe lhy difler cá lha fiz, e pois provar, cá

diífe ele cá lha nom fezera, en nom fe aiudara dela.

De
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De iurar que perteefca a Jenhorio d'ElRey.

Todo homem nom he theudo de iurar nenhúa coufa, ainda

que a leyxem en el, que perteefca a fenhorio d'ElRey, cá lhy feera

perigo; e ifto he en preyto de feridas, ou doveençal d'ElRey, ou

contra coufa d'ElRey, que perteefca a feu couto.

De peleia de Mouro, e de Chrijlaão.

Curtume he, que fe peleiar o Crischaão cõ o Mouro, e fe feri-

rem, que nom iure o Crischaaõ, nem o Mouro com a ferida, falvo

fe o poderem provar per homes boõs a feridas, ou a tençom.

Quer feia peom, quer caraleyro, e quero rejponder.

Quer feia peom, quer cavaleyro, e quero refponder a alguém

que me demande no concelho, poífoo fazer ainda que o môordomo

nõ queyra.

Denquijjas [obre livridohem.

Cuftume he, que fobre cuftume devo a emmentar quanlas en-

quifas quiífer; e outrofy fobre livridoem de corpo do homem.

Do vivinho chamado, que doente.

Curtume he, fe o vizinho de Santarém iouver doente que fe

nom poífa levantar, que o afperé huú anno, e huú dia.

Do amo, e do mancebo.

Cuftume he, que fe alguém colher algue por foldada, e fe fe

lhy for fem feu mandado, e dele levar algúa rem, que lho torne do-

brado, e o outro tanto e o outro tanto cabha quanto lhy ficou por

dar ; e fe por ventuyra o fenhor deytar o mancebo da cafla fen

merecymento, e o amancebo pode provar, o fenhor develhy a dar

a foldada de todo o anno.

Do
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Do que peytar o fiador polo que fiar.

Curtume he, de quanto peytar o fiador por a quel que o me-

ter em fiadoria, dobre fe provado for cá o peytou.

Deve refponder o moordomo cum alcayde, e/em alcayde.

Cuftume he, que o moordomo, e o Judeu que refpondam fem

alcayde, e cum alcayde, fe os demandarem.

Oveençal d'ElRey nom meter vogado.

Curtume he, que nenhuú oveençal d'ElRey que nom porta me-

ter vogado por fy, fe ele nom quifer dizer por fy.

Befta que anda a gaanho.

Coltume he, que todo cavaleyro de Santarém, que meter befta

a gaanho, que nenhuú foro nom faça por ela.

De meter as enquifas como devem valer.

Cuftume he, que quando meto a enquifa, e a nomeo, e lhy di-

zem da outra parte, e eu digo cá meterey outra en feu logar, que

nom porta y a outra meter, des que nomear as duas.

Dos que vaam a húa tençom, e huú deles mata alguém.

Cuftume de todo Reyno he, que fe muytos hymos a húa ten-

çom, e huú de nos mata alguém, que aquele que o mata fique pêra

juftiça, e os outros por omeziães.

Como querem di\er aas enquifas, e como devem outras meter.

Cuftume he, que fe quero provar mha razom per homês

boõs, e my querem dizer aas enquiflas, e eu quero dizer logo cá

me-
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meterey outras en feu logar, e cl difer cá lhis er dirá, que nora

poffa mays meter outras, nem dizer.

Se nom ouver mays cá devo, nom me enterraram.

Curtume he, que fe nom ouver mays caa devyda porque for

penhorado, que o nom entreguem.

Da revendeyta que faca.

Cuííume he, fe my alguém faz mal, e o nom dizer aa juftiça,

e poys venha peleiar cú aquele, e faço revendeyta que mho nom

correga, e correger, e vale o feu.

Como me devo a chamar a outor de cousa que me vendem.

Cuftume he, que fe my alguém vende alguú herdamento, e

poys vem alguém, e mho demanda, que me chame ao outor; e fe

o outor me quer defender, e o diz, convém que my de liador pêra

comprir dereyto daquela coufa que me vendeu.

Du vivinho a que demandam befia, ou outra cousa.

Curtume he, que fe foom raygado, e vezinho, e me deman-

dam befta, ou algúa coufa, que me arrayguem alguém, ou que de

fiador pêra dereyto quando mha demandarem, e fe nom, nom me

entregarem.

Dos homês, qne criam filhos de cavaleyros.

Curtume he, que fe foom cavaleyro, e my cria alguú homem

meu filho de benfeytoria, quer feia peom, quer cavaleyro, mentre

o tever en fa caíTa, fenpre vence onra de cavalaria, ainda que

faya da caffa.

Da
74
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Da di\ima do moordomo.

Cullume he, que nom devo lbbre dizima do moordomo a pe-

dir prazo. fe a he pagada; ergo refponder

De molherforçada.

Curtume he, que molher en vila nom he forçada, laivo fe a

teem en tal logar que nom poífa braadar; e quando fayr deíTe lo-

gar, devefe logo a carpir, e braadar pela rua, e hyr logo aa juftiça

e dizer: «vedes, que me fez foaam per nome» : e le o ali faz, fica

por forçada, fegundo o curtume, em fegundo perfençom.

Como deve fa\er molher forçada.

Curtume he de molher de fora, que diz cá he forçada, qua

venha carpindo, e braadando per hu veer, e diz afy aos homes,

come a molheres: «vedes, que me fez foam per nome»: e ir logo

aa juftiça, e dizerlho logo, e affy fica por forçada fegundo ufo, e

cuftume, e fegundo perfençom.

De como fala com as enquissas, des que sum metudas.

Curtume he, que fe ey preyto com alguém, e as enquifas me-

tudas, e a mha parte diz cá faley cum elas, e rriy nom pode pro-

var, affy como he dereyto, que my valham aquelas enquiffas de

dereyto íen outra razõ.

Como se o beejleiro deyta da bejtaria.

Coftume he, que o beefteiro, que fe quer deytar da beeltarya,

que vaa ao concelho dizelo, e leve a corda da beefta, e deytea no

concelho, e affy fica quyte da beeftarya.

Se
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Se alguém ejia entregado, nom lho devo defender.

Coftume he, que nom foo thcudo, Te me alguém demanda

couíTa que lheu vendefle, fe o achar delfentergado, que lha de-

fenda.

Do vinho defora como se deve vender.

Curtume he, quem quer que queyra vender leu vinho de fora.

que vaa aadega delRey velha dizelo aos relegueyros, e fe os hy

nom achar, teftemunho cum homés boõs, e ponham leu vinho, e

faça dei leu foro, affy como eferipto na carta do foro do concelho.

Do amo que ferir seu mancebo.

Curtume he, fe ferir meu mancebo, ou meu homem, nom foo

theudo de lho correger, fe lhy nom tolho nembro.

Como vou após meu mancebo.

Curtume he, fe vou após meu mancebo e Ihv filho o que de

mym leva, nom foo theudo a refponder ao moordomo de nenhúa

força.

Da cousa em que nó deve penhorar o moordomo.

Nom he curtume de penhorar o moordomo en pano de nem-

guú que traga en feu corpo, fe dous pares nom ouver. ou mays

pode penhorar.

Das sardinhas que seem en pilha.

Nom he curtume, de sardinhas que feia em pilha, de as almo-

taçarem, fe as vendem a mylheyros; e fe as vender quifer aas di-

nheyradas, devem a vender per almotaçaria : e alfv de todo pefea-

do, quer feco, quer frefeo..

De
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De corregimcnto de paãos, ou darvores.

Cuítume he, que ata março qual dano alguém en pães, ou em

vinhas, ou em arvores, corregelo ata primo dia de março, aífy

como mandar o alcayde, e os alvazijs, ou os juizes en que fe avee-

rem ; e fe lhy arvor talhar, ou arrancar, ou britar, develhy dar ou-

tra tal na la herdade, come aquela, que logre ata que feia come a

fua era, ondea levou, e atra aquel tenpo.

Dos gaados quefa\em dano nos lavores, como se devem a jul-

gar, e correger.

Cuftume he, des primo dia de março adeante, da befta que

anda de dija no lavor de dar dous quarteiros, e de noyte huú

moio. Item do boy, e da vaca devem dar de dija hum quarteiro,

e de noyte dous quarteiros. Item coftume he, de porcos, e dove-

lhas, e de cabras, de dija hum almude, e de noyte dous almudes_

Cuftume he, do Orio aventrulhado que devem a dar do boy,

hum quarteiro de dija, e de noyte dous quarteiros. Item da befta

de dija dous quarteiros, e de noyte hum moyo. Cuftume he, da

befta, ou do boy de bravada.

De como nom devo tomar penhor de damno, que mefaçam.

Cuftume he, que des que for o vinho no lagar, e o pan na

eyra, nom lhy filharey penhor fe my nom quifer, ergo pagarmy

logo aquifto he acuftumado.

Se der mha molher por aleyvosa, como devem y afa\er.

Nom he cuftume de my filhar o moordoomo rem do meu,

por dizer eu cá mha molher he aleyvofa, en praça, nem en rua;

fal-
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salvo fe vou a concelho dala por aleyvofa, e ante o devo a di-

zer a feos parentes.

Do moordoonio hu deve a dar as enquisas.

Nom he curtume do moordoomo filhar enquifa, nem dar, ergo

na Vila, ou em feu termho.

Todo homem deve penhorar sem coomha em sa casa.

Curtume he, de penhorar homem en sa cafa polo feu aluger

fem nenhúa coomha.

Como deve penhorar o fiador por ferida.

Curtume he, que íe alguém ten ferida afinaada, e lhy dam

fiador pêra lho correger, que penhore o fiador ata que lho correga

des que for juygado, e que o nom feia.

De gaado perdedico.

Curtume he, que fe alguém perde vaca, ou boy, ou befta, ou

outro gaado qualquer que o moordomo tever, que faça homem

que he feu per dereyto, e lho dem fe nom for apregoado, e que o

feia.

Da aveença do vinho com os relegueyros.

Cuftume he, fe me avenho con os relegeyros pêra poeer meu

vinho, e nom tenho y medidas, e vêem outros montar o relego,

que me er avenha cum eles.

Da di\ima do moordomo, porque penhora, como deve a penhorar

por ella.

Curtume he, que fe me o moordomo penhora pola dizima, e

diz cá a devida he pagada, e eu digo cá non o meteu en a di-

zi-
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zima, que me entregue, e dar liador lòbre la penhora, fe my

nom quer provar cá a dizima ade aver.

Se o moordomo nom tem porteyro na Vila, a quê deve pedir

outro, e como.

Cuftume he, fe o moordomo pede porteyro ao alcayde pêra

chamar alguém, e nom tem feu porteyro, que feia chamado

per efta razom, fe lho dá o alcayde.

Se con a enquissa faley, como se deve a salvar.

Cuftume he, fe me dizem cá faley con a enquifíá, depoys que

for metuda, e diz cá o leixa en fa verdade, e a enquifa diífer cá

nom, my valha fa enquifa fem juramento.

Se alguém he chamado que me venha defender.

Coftume he, fe alguém tenho chamado que me venha defen-

der o que my vendeu, que a outra parte nom polia dizer que

o afolvam daquel chamamento, pêro en nom venha per razom

da poltura delRey.

De gaado de vento.

Todo gaado de vento perdediço deve feer pergoado en eífe

dia, ou en outro.

Non á o alcayde porque filhe gaado perdediço.

Cuftume he, que o alcayde nom apergohe gaado perdedi-

c. nem ha porque o filhar.

De mouro cativo como deve a dar soldada.

Cuftume he, que o Mouro cativo que dá renda, e mercar, e

conprar, deve a dar foldada.

Do
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Do chamamento que senhor faça a seu mancebo duas ve\es

nom pagnar cujfas.

Cuítume he, que quem demandar mancebo, ou manceba,

que moraífe cum ele, e o afolvã do chamamento, que Ihy nom

pague o fenhor curtas, fe o er demandar outra vez.

Per quem os Mouros forros derem afazer dereyto

per seu alcayde.

Curtume he, que fe Mouro alguú que forro feia, ha demanda

contra o Crischaão, ou Crischão contra ele, que feia chamado

pelo alcayde dos Mouros, e fazer dereyto pelo alcayde. e pellos

alvazijs Crescháos.

Se o alcayde alguê chamar pêra sa cajjd, chamado é pêra

concelho.

Curtume he, que fe o alcayde mayor chamar alguém pelo

porteyro a fa cafa a querela dalguem, aífy he chamado pêra o

concelho.

Devome agravar de de\ marevedins a suso, se me quisser.

Curtume he, da demanda que demandar fobre qual couffa

quer, e o quero provar, nó meterey a coufa na enquifa, íe nom

quifer.

Penhores que o moordomo tem acima de seu moordomado.

Curtume he, fe o moordomo lai o moordomado, e diz no

concelho ante oyto dias, ou féis, ou quatro, ou três dias, cá tem

penhorados alguús, e lhy nom responde nemguu. nom fum theu-

dos o alcayde, e os alvazijs de os entregar, ata que paliem de-

rev-
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reyto com eles; e pêro vizinho for fobre la penhora quifer dar

fiador, non lho filhara, fe nom quiffer.

Quem se primeiro querela, primeiro lhe devem correger.

Cuítume he, fe me queixo aa juftiça de mal que my fez al-

guém, e non no faço chamar a dereyto, e a outra parte vem, e faz

de mym queyxume aa juftiça, e me faz chamar, que primeyra-

mente ande o feu cá o meu.

Deferida afinaada, ou de nembro tolheyto como se deve correger.

Curtume he, que fe faço a alguém ferida afijnaada, diz que

lhy tolhy nembro, que demãde do nembro fe quifer, ou de ferida

per fy, qual quifer: e fe quifer demandar do nembro, nom pode

fazer per fa jura con a ferida.

Quem á dadu\er vogado, e nom no adu^ que lhy farã.

Cuftume he, que a quem he porto daduzir vogado a dia an-

naado, e nom vem cum ele, né quer demandar, que íolvam a

outra parte: e efto he pelo Reyno.

Da alfanaca que o pescado compra, dado polo cu/lo ao vivinho.

Curtume he, que fe vendem pefcado a alfanaca na ribeyra, e

o eu quero filhar pelo curto, que o filhe.

Do vinho de fora que vem, se nom acham almotaçees

.

Cuftume he, do vinho de fora fe vem aa Vila, e nom acham

outro a vender, nem acham os almotaçees, feix, ou oyto, ou dez

homés boõs, e venderemno.

Se
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Se ando en demanda, deu aver outro pra\<>.

Cuftume he, fe ando en preyto dante os alvazijs, que fe me

demandarem per dante eles, que peça prazo de terçer dia; e ave-

loa, pêro que ouvefe ya.

Todo sayom deve seer pergoado ao concelho.

Cuftume he, que todo sayhom que deve feer apergoado,

quando o meterem no concelho pêra o moordomo.

De vijnr tenpo traspasado.

Poffyíbm he ano e dia, jur he três três annos e huú dia, tenpo

he dez anos, trastenpo he trinta, ou quarenta atíos.

Homem do regaengo fica chamado, se o chama o porteyro

do almoxarife.

Cuftume he, que fe homem do regaengo he chamado ao con-

celho pelo porteyro do almoxarife, fica chamado, fe o portevro

diz valer feu teftemunho.

Do homem que quer paguar sa devida ao Judeu.

Cuftume he, quem vay pêra paguar fa divyda ao Judeu, deve

moftrar os dinheiros ante Judeos e Crischaãos; e fe o Judeu v

nona for, deveos a meter em maão duu homem boom, que os

tenha.

Se soom cavaleyro, devéme pedir meu homem ao dereyto.

Cuftume he. que my peçam meu home ao derevto ante que o

penhorem, fe foo cavaleyro, de qualquer coulfa. falvo de morte.

Do
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Do peom, que dá sa herdade a lavrar

Curtume he, que fe o peom dá herdade a lavrar a alguú ho-

mem que os defenda da jugada, que a nom dem, e devea el a dar.

De quem fa{ pra{0 sobre sy.

Curtume he, quer que alguém faça iòbre fy fobre algíía devy-

da, e for na Vila, e pedir terçer dia, deveo aaver, fegundo o foro
;

e fe nom for na Vila, ou en feu termho, devemno apenhorar.

Sefor cavaleyro, nó receberei jui^o sem meu alcayde.

Curtume he, fe meto meu feyto en fala, e o alcayde vay aa

ala, e os alvazijs me julgam fem no alcayde, e foo cavaleyro, que

nom valha o juizo, falvo fe confento en eles.

Como a bõa dona deve a di\er verdade.

Curtume he, fe leixar alguém algúa couflVem verdade dalgúa

boa dona, que vaa perguntar o alcayde, e os alvazijs, fe nom he

molher que vaa a concelho.

Se alguém foy alva\il, e algúa cousa lhe leixam, como devo

a diyer.

Curtume he, fe o que foy alvazil, e vem poys alguém, e diz

que leixom algúa couffa en la maão fo condiçom, e que o jure,

que nom he theudo de o jurar, ergo fe lho quiferem provar per ho-

més boõs.
t

Que faram do esbulho do que vaam enforcar.

Curtume he, que todo homem, ou molher, que vam enforcar

daver o mordomo o esbulho per razom do furto, ou do rouífo.

De
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De força, nem deferidas nom aia pra\o.

Curtume he, que de força, nem de feridas nom deve aaver

terçer dia.

De poerem os penhores do vivinho na rua.

Coftume he, que todo vizinho, que o moordomo penhorar,

de poher os penhores na rua, hu morar aquele que penhora.

Do vi\inlio, que adu\ seu vinho pêra vender.

Curtume he, que todo vizinho que adufer feu vinho pêra ven-

der, que aia de fa herdade, que o venda como xi quifer, e devem-

lhy acatar as medidas, ou fe aagúa o vinho.

Do vinho, que adussere regateiros.

Curtume he, que todo vinho que regateyros adufferem de fora

devemno a vender per almotaçaria.

De provas ante.

Cuftume he, que fe o Crischão á demanda no concelho con-

tra Judeu, ou Judeu contra Crischão, daquel que quifer provar

contra o outro, deve provar per Criftãos.

Pêro a enquisa seia filhada, leixaloei en sa verdade.

Cuffume he, que fe eu alguém demando no concelho, e hy-

mos tanto per preyto, que metemos enqueredores, podem muy

bem as partes leixar en fy, e valer bem; pêro a enquiffa feia fi-

lhada.

Da
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Da penhora que o moordomo fa^, e o vivinho pede entregua.

Cuftume he, fe alguém o moordomo tem penhorado por di-

vida dalguem, e vem ao concelho apenhorar, e pede a entrega, e

quer fazer dereyto, fe nom for raygado, nom lha entregará; e fe o

alguém raygar, devemno a entregar, e refponder o que o entregou

a toda a demanda, aífy come o divydor.

Da molher, que se agrava da maa barata, que seu

marido fa{.

Cuftume he, que fe molher dalguem quer defender, que Ju-

deu, nem Mouro, nem Chriftõo, que nom derem fobre coufa que

aia cum feu marido, que deve ahyr ao concelho, e afrontalo pela

juftiça, e fazerlhy ende queixume, e outrofy ao tabeliom da terra;

e pedir ende húa carta em teftemunho, er hyr aos Judeus, e fron-

talo; e valerlhá.

Do solayro dos porteyros.

Cuftume he, que dem ao porteyro de cada legoa hum foldo,

e na Villa féis dinheiros de portaria.

Poys jurar, nom jurem sobre mym provas.

Cuftume he, que fe alguém demande dalgúa coufa. e digo

que o leixo en ele, povs jurar, que nom polfa poys aduzer nenhúa

prova fobre leu juramento.

Como devem aasolver no concelho.

Como nom devem aafolver nenguú ata cima do concelho; e

ante que o afolvam, devem aapregoar per três vezes, fe efta hy

aquele que o demanda ; e fe nom eftever hy, devem aafolver a ou-

tra parte.

Se
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Se o moordomo penhora que ha alguutn regarão.

Curtume he, fe alguém dever algúa coufa de divida a prazo

alijnaado, e no comeyos lhy naçe alguú eixeco, per que nom ouíTa

a pagar vijr pagar a devyda, e o moordomo penhorao no comeyos,

que deve ante a feer chamado, e entregado que refponda: e fe for

metudo na dizima, devea pagar a outra parte, que o hy meteu.

Sobre acordo da jujlica nom deve vijnr prova.

Culhime he, que fobre acordo do alcayde, né dos alvazijs,

nom devem vijr nenhúa prova fobre ele.

Do meu que me filham en ve\ doutrem.

Curtume he, que fe me alguém penhora em meu aver per

razom doutri, deve a pedir a entrega, e fazer que he meu, e erto

devo fazer per juramento fobre aver movil, ou rayz, e devemho

a dar.

Como deve ser penhorado por divida conhoçuda.

Curtume he, que por devyda conhoçuda deve o porteyro do

concelho aaver tanto daaver movil, perque a parte feia entregada

do que demanda, feendo a parte a que vendem deant; e outrofy

pode penhorar o porteyro por devyda orrthoçuda.

De furto, ou de rousso.

Curtume he de Santarém, fe me demanda o moordomo de

furto, ou de rouífo, nom lbo theudo a refponderlhy fem rancurofo;

falvo fe my quer provar logo cá fiz o feyto.

Do
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Do aver de tanto por tanto, que o demanda peva sy.

Curtume he, que aquele que demanda aver de tanto por tanto,

deve jurar que o demanda pêra fy, e deveo a teer três annos, e

três dias.

Como nom derem pagar cujías aos moordomos.

Curtume he, de nom pagarem curtas ao moordomo, fe alguém

faz chamar ao concelho per razom de revelia.

Como deve caher, se falar con a enquissa.

Cuftume he, dos que nomeara das enquifas, e algúa das par-

tes falar com elas, ou mandar falar, deve decaher da enquifa, e o

que diferem nom valer.

Se quero provar mha tençom no concelho, e nom sey o nome

das tejiemunhas.

Cuftume he, fe quero provar no concelho mha tençom, e a

outra parte my diz, que poys logo nom nomeo as enquifas, que

nom poffo poys nomear, falvo fe a outra parte my diz cá nom fabe

os nomes dos homés, e os vay perguntar: e eftes homés devem

ante feer perguntados e efeoniurados muy bem, fe des aquela ora

que quis provar falou, ou quis falar com as enquifas ; e fe differem

que falou, deve decaer da enquifa ; fe nom falarom, valer leu tefte-

monyo fe nom falarom con eles fobre aquel preyto.

Se nomposso aver enqueredor no concelho.

Cuftume he, fe entro preyto com alguém, e logo nom poffo

aver enqueredor pêra my filhar a enquilfa, poffoo dar en outro

dija.

Se
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1

Se alguém dispor mym, e eu seio presente.

Curtume he, que fe me alguém demanda lbbre qualquer couf-

fa, e vogado, ou alguém diz por ele, que valha o que diferem por

ele, fe ele fee deante, e fe cala.

De dano que mefaie en mha herdade.

Curtume he, de qualquer dano que acha e mha herdade, que

o faça cum ele per juramento: e for tempo dos paés fegar, ou de

vinhos colher, devo a filhar a palha, ou a rama da vinha, e yla

moftrar effe dia, ou en outro ao concelho, e fazelo cum meu dano;

falvo fe foo emmijgo da outra parte, nom no porto fazer con o

dano.

Quem deve a dar as varas aa molher cassada.

Curtume he, de varas que fum julgadas a molher cartada, que

peleie cum outra, que lhas dè feu marido camanhaas o alvazil der

em cima de huú chumaço, e develhas a dar em cafa, e aagarem

aa carta, e eftar deante a juftiça e a parte querelofla; e fe lhas ta-

manhas nom der, develhas dar a ele a juftiça.

De quem he chamado, e di\ cáfoy enpeçado.

Curtume he, fe me alguém tem chamado, e me afolvem, e vem

a outra parte, e diz cá nom podiam, cá foy enpeçado per carta

delRey, e nom pode vijr feguir o preyto, que fe nom provar cá foy

aa juftiça dizelo, que nom valha o afolvymento.

Da força que alguémfa\ sobre alguú herdamento.

Cuftume he, que fe me alguém demanda fobre alguú herda-

mento, que diz cá Ihy faço força, e a parte pede que lha vaão

apeegar, e a outra parte diz cá lho faz por maliçia, e cá o leixa en

fa verdade, que lho nom jure.

Se
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Se peço pra\o sobre partiçom.

Nom he cuftume, que fe demando partiçom alguém, e quer

pidir prazo, que o nom aia.

Des que a divida he pagada, nom aver pra\o per vogado,

se nom na Vila.

Nom he cuftume, que des quando for a devyda pagada dal-

guem, e o moordomo hy he metudo, e pede fa dizima, e a outra

parte pede prazo pêra cas delRey pêra vogado que o defenda, que

lho nom dem, falvo fe o pedir na Vila.

De como nom devo pagar coomha de cuytelo que tirar.

Nom he cuftume de pagarem coomha de cuytelo tirar, de lo

cubelo pela ribeyra indo ata a palmeyra.

De como devem fa~er os moordomos quando filharem

o moordomado.

Cuftume he, que devem a dizer os moordomos, quando fi-

lham o moordomado no concelho, e apregoalo : efte fuam vos da-

mos por portevro, e efte fuam por fayhom : e o porteyro deve poer

emcouto de feffenta foldos, c nom mays; e o fayhom en quinhen-

tos foldos, e nom mays ; e efte emcouto deve feer per homes boõs.

Como devo a defender cavalaria de tençom que my avem.

Cuftume he, como quer que de jugada, e foo cavaleyro, de-

fenderey mha cavalaria, e nas varas contra o peom.

Quan-
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Quantos devem seer os moordomos, e os sayomés.

Cuftume he, que aia en Santarém dous moordomos, e huú

sayhom, e huú porteyro cum eles.

Das adeguas a que fa\em agravamento.

Quem ha sa adegua, e lhy fazem casa a par dela, e querem

hy poer ferreyros, ou tecelães, que vaam logo pee a pee aa juítiça,

e julgar o que for dereyto.

Do que se mal agrava.

Cuftume he, do homem que se agrava, de pagar as cuítas, se

se mal agrava.

Do que pede pra-o pêra vogado.

Do homem que pede prazo pêra vogado pêra Lixbõa, e de-

vemlho dar de nove dias pêra aduzelo; e efte deve aduzer carta,

fe o nom achar.

Como se deve a dar a tregoa.

Cuftume he, de darem tregoa de chagas, e de paravoas

maas segurança ataa huú tenpo.

Como se fij orneio.

Cuftume he, de fijr omezio, aquel que ade correger, eftar em

jeolhos, e meter o feu cuitelo na maão aaquel que á quevxume

dele; e o outro deveo filha pela maão, e ergelo, e bevialo ante no-

mes bos; e per aly ficam amvgos.

De
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De molher prenheferida, como se deve veer.

Curtume he, de molher prenhe, que diz cá a ferirom, deve

a jurtiça a mandar huum porteyro a ela a dizer a boas molhe-

res, que a vaam veer como he ferida; e o porteyro ira aa juf-

tiça dizer o que achou em elas.

De qual cousa nom devem seer chamados os almotaçees.

Nom he curtume, de chamarem os almotaçees sobre aguas,

ou fobre paredes, ou fobre azinagas, as molheres lem leos mari-

dos, fe fom na Vila.

De que o mancebo nom deve a correger a seu amo.

Cuftume he, que fe my alguém diz cá morey cum ele, e cá

peytou algíía rem per my, porque diz cá my deu gaado a guar-

dar, e que fez dano; fe eu poífo provar per huú dos mancebos,

que o ençarrey no curral que moremos ambos cum ele, que valha

leu teftemunio, e darmy o meu em paz e em falvo.

Como me a jujliça deve a salvar.

Cuftume he, que me pode my a falvar aquel juftiça quer, e no

concelho.

Como se o Mouro forro obriga per devida.

Todo Mouro forro que fe obrigar por devyda que faça por

fy, ou por outri, devea a pagar bem.

De ferida que me façam como devo a di-er aa jujliça.

Cuftume he, que fe me alguém fere, que diga aa juftiça quem

me ferio, fe tever ferida afinaada, fe o conhoçer ; e fe o nom difer,

nom poffa ia dizer por outrem nenguú.

De
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Deferida que me façam como deve a jurar.

Cultume he, que des que me fazem a ferida alinaada. e a

molho aa juftiça, que em mv he de dizer quem mha fez, quando

iurar cum ela, e poer a maão na ferida.

Das mortes.

Curtume he, de iurarem os alvazijs as mortes, e o alcavde

matar.

Se tirar cuytelo contra o moordomo, como devo afazer.

Cuftume he, que fe tirar cuytelo contra o moordomo per ira.

que lhy nom peyte coomha nenhúa per ende, falvo que fava ao

encouto delRey.

Do sayom asoldadado.

Cultume he, que fe o moordomo traie o sayhom afoldadado,

e vem outro moordomo, e o deytar fora, que lhy dem a foldada

do moordomado.

Do peom, e do de fora, como se deve avijur con o moordomo.

Cultume he, que o homem de fora que veer demandar que

nom feia vizinho, que fe avenha con o moordomo, e aíTv outrofv

o da Vila, fe peom for; e deveo meter na dizima, ou fe avijr cum

elle: e fe lhy na dizima nom quifer entrar, ou nom fe avijr cum

ele, develhy o alcavde dar o portevro, e conftrengele por fa de-

vyda, e o moordomo nom levar nemvgalha.

Do homem julgado pêra morte, que devem a fa\er do que

trage vejHdo.

Cuftume he, que fe alguú homem faz porque movra, affv come

matar, ou furtar, e panos, ou armas ouver, que os dem a feos pa-

ren-
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rentes, ou por ia alma, e os moordomos rilham ante per la coomha

o que acham, e poys matano, nom devem aaver nemigalha o moor-

domo. Item muytos er dizem, que devem aveer per razom de de-

vyda, porque dizem ca devida é.

Sc jtttiça vay após ladrom.

Curtume he, que fe vay algúa juftiça após alguú ladrom, e fe

mete em cala dalguem, que devo entrar cum homés boos na cala,

e com candeas; e fe mho nom quiferem dar, íilhalo: e fe doutra

guiífa o faço, e hy perda achar o dono da caffa, faça quanta for,

e darlhaam.

Da pelcia de Criflãos, e de Mouros, e de Judeos.

Cultume he, se peleiar Mouro, ou Judeu cu Crirtaão, que

poliam huíís outros provar per Iudeos, fe Iudeos y efteverem : ou

Mouros, fe Mouros hy efteverem ; ou Criftaãos, fe Criftaãos hy ef-

teverem; e erto fe entende hu nom stam fe nom de húa ley foo,

cá fe hy de cada húa ley eftever, perque poífa feer provado, todos

provará igualmente.

Dos filhos do pcom lydimos, e da gaanhadea.

Curtume he, que peom polfa feos filhos de harregaa que aia,

receber por filhos, e partirem con os filhos lijdimos da molher que

ouver de beeyçom ygualmente.

Das eixercas o que devem a dar.

Todo o homem que matar porco pêra vender en eixercas, que

dem ende de cada porco huíí lonbo ao alcayde.

Quem
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Quem chamar Crijlaão tornadiço.

Curtume he, que fe alguém chamar alguu homem que fov

Mouro, e Criftaão fe lhy difer tornadiço, que peyte leífenta foldos

ao alcayde. fe for provado, quer per homem, quer per molher.

Da perda que o mancebofa\ a seu amo.

Culmme he, de quem morar per foldada, e algúa perda faz

a leu amo, e o amo o fer per ende, que lhv nom correga a perda

o mancebo.

Das enquissas que me derem valer, e que me derem deitar.

Curtume he, que das enquiflas que nomear en meu preyto,

des legundo cuyrmaáo a fundo, que my valha.

Do detijtnento que alguém fa\ ao homem defora.

Curtume he, do homem de fora, fe lhy alguém demandar al-

guúa couífa por deteelo fen dereyto, e fen prazo, que lhv pague

todalas curtas que fezer.

Como deve dar cada huú sa devida a quem quisser.

Curtume he, de quem quer que tenha alguú prazo, perque lhy

devam la devida, de o dar a quem quifer que razoe por ele.

Como deve afazer o moordomo de penhores de degredo.

Curtume he, de penhores que o mordomo tenha por razom

de degredo de vinhas, que o tenha três dias; e fe lho nom tiraré.

deveo deytar poios dinheiros na iuvaria.

Do
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Do tolhimento do penhor do porteyro quem nom deve negar.

Curtume he, que íe o porteyro do moordomo vay alguém pe-

nhorar, e lhy o penhor tolhe, e o encouto demandar, que o nom

vogue o moordomo, nem outrem, falvo aquele que anda na Vila

polas coomhas do alcayde.

Nom deve o moordomo penhorar por sa devida.

Curtume he, do moordomo nom penhorar por fa devida ne-

nhúa, que lhy outrem deva.

Como o moordomo nom deve coftrenger Crijlaão por coomlia

de Mouro, nem de Judeu.

Curtume he, que o moordomo nom coftrenga Criftaão por

coomha que faça contra Mouro, nem contra Judeu.

Se o oveeçalfai força, nom deve aaver pra\o.

Cuftume he, que nenhuú aveençal delRey que nom aia prazo

nenhuíí de demanda que lhy façam, que tanga a força.

Como devo a entender a jugada.

Curtume he, fe lòom cavaleyro, e vo en ofte com EIRey, e mv

morre ala o cavalo, ou o vendo, que defendo efle anno iugada, e

nom na dar.

Devo pedir molher a seu marido a dereyto.

Curtume he, que fe demandar quiler molher cafada, que a

devo pedir a leu marido; laivo fe tal molher for, que merque, e

compre.

De
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l)c mulherforçada como Ihy devem afa\er.

Curtume he, de molher que he forçada, e ela diz cá o nom

he forçada, entreguemna a feu padre, e tenha per tanto tenpo

quanto a teve o forçador, en tal maneyra que a nom feyra, nem

Ihy faça mal; e des u a tever tanto tenpo come o forçador, tenhaa

a juitiça, e levea pêra la cafa per nove dias; e des u a tever per

nove dias, levea a juftiça ao concelho; e fe fe outorgar com leu

padre, ou com la madre, ou com feu linhagem, façam juftiça no

forçador.

Dos homês do senhor que peleiam con os vizinhos.

Curtume he, dos homés do lenho r que peleiam con os homés

da Vila, e nom lbbre razom do fenhorio, dizemos que nom ha hy

nenhuú encouto o lenhor, nem corrigimento nenhuíí ; laivo que Ihy

corregam o que Ihy fezerem, come outro vizinho.

De quem trage carrega de fora.

Curtume he de Santarém, de todo vizinho, ou outro qualquer

que nom feia vizinho, e adufer carregas, e nom lacar carregas, e

comparar gaados, quanto for a valia da carrega, ou das carregas,

tanto tirara do que quer que compre fen portagem; e fe mavs ti-

rar, dar ende a portagem da mayoria.

Do pescado que compram na ribeyra.

Curtume he, do pefeado que compram na ribeyra na área,

alfy grande come pequeno, nom Ihy devem dar nemigalha aos al-

motaçees; laivo que devem a dar aos almotaçees mavores pelo

euf-
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cufto pêra feu comer, afy como o eles filharem na área: mays de-

vem a dar hum dinheiro de cada carrega pêra a almotaçaria, que

he do concelho.

De quem peleia nos regaengos.

Cuftume he, quem peleiar nos regaengos, e hy alguu mal fe-

zerem, que o fenhor nom deve aaver nenhuú emcouto, nem corri-

gimento nenhuú; mays corregamno afy como outros homés boos-

Do moordomo como deve teer preito no concelho.

Cuftume he, que o moordomo pode teer preyto no concelho

come outro vogado qualquer, mays nom lhi faram reverença os

juizes mayor, e no ouvir, nem no que differ, falvo come vogado

;

nem nehúa outra coula, a que queyra vijr per maa paravoa lbbre

feu preyto, nom lho devem confentir.

Quanto devem dar de carçcragé, e quem deve poer os degredos.

Cuftume he, que o alcayde nom deve a levar de carçeragé

ergo dois foldos; e fe fezer porque moyra, matalo per mandado

dos alvazijs; e o alcayde, e o moordomo tolheremno quando xe

quiferem: e o degredo he tal, do boy e da vaca cinco foldos, o

qual o pofer o concelho, e correger o damno do herdamento a feu

dono, ata que tenha fruyto; do porco, e da ovelha, e da cabra,

dois foldos.

Como se devem meter os porteyros do concelho.

Cuftume he, que o concelho com o alcayde metam os portey-

ros, e devem jurar fobrelos fantos evangelhos que faram dereyto;

e os porteyros devemfe chamar por do alcayde ; e o encouto nom

deve feer mavs de feffenta foldos per dereyto.

Das



DE SANTARÉM 5 7 i

Das coujas en que non deve o cavaleyro feer penhorado.

Cuítume he, que o porteyro nom deve tomar do cavaleyro

leu cavalo, nem er hir a feu leyto, mentres achar outros penhores.

Do fayom que penhora o cavaleyro em [a caffa.

Cuítume he, que fe o fayom for aa cafla do cavalevro penho-

rar, e lhy fazem algúa rem, padefcao muy bem fem coomha.

Do fayom e do porteyro que baralhar con o vvçino.

Curtume he, que todo moordomo, ou fayhom. ou porteyro,

que entençar cum vizinho da Villa, e nom per razom da oveença

que ha, nom lho devem correger, fe nom come outro vizinho; e o

moordomo nom deve a andar de novte, nem fen homens.

Das almuynas. e dos pomares.

Cuítume he, que quem tever almo.yna. ou vinha, ou pomar,

ou freyxeal, cabo careyra, ou perto de reílio, tapea que nõ poíla

per hv entrar en falto o afno peyado: e fe o aífv nõ fezer, nom

leve ende o eltimo; mavs qual dano fezer, tal correga. e nom mavs.

De quem acharem eu dano de fruyta.

Cuítume he, que fe acharem algué em damno de fruyta alhea.

que pevte cinco foldos, e pregareno na porta; e eito he des que

dam o degredo ao alcayde.

Como a cavaleyro nõ deve perder sa honra,

Cuítume he. fe nunca dey jugada, e foo cavaleyro, e nom

e\ vinha, fe alguém quero demandar, poys nom fiz perque per-

def-
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deíTe minha honra, nom he tehudo o moordomo de menbargar

per efta razom.

Se meu irmaãofe apodera do aver de meu padre, e de mha madre.

Cuftume he, que fe morre meu padre, ou mha madre, e vem

alguús dos irmaãos, e fe apodera do aver, e lhy peço partiçom, e

mha nom quer dar, que feia chamado pelo alcayde, e pelos alva-

zijs, e eles my devem a erguer força; e nom pode o moordomo

dizer que per ele feia chamado, nem metudo, em quanto he per

efta razom, nem per outra.

Da procuraçom que alguém adu{.

Curtume he, que fe alguém aduz procuraçom fobre fa deman-

da, e a outra parte contrayra fee prefente, e mete mentes en ai, e

non na quer ouvir perante a juftiça, e vem poys, e diz que a nom

ouvyo, que fique a procuraçom por firme.

Quando os alva^ijs sahem, e entram outros.

Cuftume he, que quando fal o tenpo dos alvazijs, e os outros

meetem, que portam tolher todos os degredos que os outros porte-

rom, er poherem eles aqueles que o concelho vir por bem.

Dos que alcançam jui\es alvydros.

Cuftume he, que fe alguús homés fe demandam algúa couffa

no concelho, e húa das partes diz cá teem juizes arvydros a feu

prazer, e ao feu, per pena, e per fiadoria, e a outra parte o nega,

a juftiça deve mandar huú porteyro faber daqueles juizes fe reçe-

berom o feito; e fe differem que fe, valer feu teftemunyo fem ou-

tra prova.

De
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De quem chagar, ou matar eu açougue.

Curtume he, que fe alguém chagar alguém, ou matar e no

açougue, que peyte coomha ; e fe cuytelo tirar contra alguém como

quer, nom deve peytar nenhúa coomha.

Per raiom de divida nom deve o moordomo, nem no sayhom

valer euquisa.

Cultume he, que nenhuú moordomo, né fayhom, nem leu ho-

mem, nom valha enquifa contra nenhuú homem, que demande de-

wda no concelho per razom de dizima.

Como o oveençal deve dar conto a outro.

Curtume he, que todo ovençal que tem oveença delRev, e al-

guém vem pêra montala, que lhv deve dar conto ata nove dias de

quanto reçebeo; e depoys fe lhv achado for algúa coufla que nom
contou, peytala todo come de furto.

Como o homem do alcayde deve a demandar encouto.

Cuftume he, que aquele homem que tem fas vezes do alcav-

de, pode muy bem demandar feu encouto, quer a peom, quer a

cavaleyro, lem alcayde, e com alcayde, pois o alcavde nom he

juiz, e julgaremno os alvazijs.

Do peom que vende o pinho.

Cultume he, de peom que vende o vino da jugada que deve

a EIRey a dar, que en poder feia do jugadeyro de demandar o vi-

nho, ou os dinheiros, qual quifer.

Do
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Do forno da telha.

Curtume he, de quem quer que faz forno de telha, e nom pêra

vender, e o quer pêra la caíTa, que nom dè dizima.

Do vinho que vem pelo ryo.

Cuítume he, de todo vinho que veer em barcas pelo rio en

tonees, e fe vender per prancha, que dem de cada tonel hum al-

mude e meyo aos relegueyros; e nom deve feer embargado per

outra razom de relegagem.

Como deve seer cojlrengudo no forno, ou na taverna.

Curtume he, que nenhuú moordomo nó deve coftrenger ne-

nhuú por devvda que deva en forno, nem em açouguy, nem en

taverna, falvo fe for ia iuygado; mays bem pode poer teltaçom íb-

brelo pam, e íòbrelo vino, e fobrela carne, que os dinheiros que

deftas coufas lavrem, que eftem pêra dereyto.

Do apeegamento dos herdamentos, como se devem a fa\er.

Curtume he, que toda herdade que demandam, que le mede

per allijs, e pedem apeegamento, que porta apeegar aaquem da

mvna, e a mvna he aalem da myna, e fazerme dereyto: e nom

poflo affv fazer da vinha, nem do olival, falvo apeegar coufa certa}

e outrofv das caffas.

Des que Ihy sae tenpo ao moordomo como deve a demandar

sa decima.

Cuftume he, que toda dizima delRey, que perteefca per ra-

zom do moordomado, que o nom pode demandar o moordomo,

falvo en feu tenpo: e fe nom tever penhorado, nom pode depoys

penhorar por ela.

Do
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D<> di%imeyro da ribeyra, como deve a demãdar sa decima.

Curtume he, que fenpre pode tudo dizimeyro da ribeyra, e

todo porteyro que teem portageés, de demandar feu dereyto en

aquel tenpo quer, le nom ha feu dereyto.

De coomha que faço, avenhome com o moordomo.

Curtume he, le faço coomha, e me avenho com o moordomo,

e vem outro moordomo, e me quer demandar efla coomha defte

anno, que le dilTer o moordomo que foy primeyro ca me deu por

quite, que valha feu teftemunho fem outra prova.

Da pea que os almotaceês devem levar, e como.

Curtume he, dos almotaçeés que devem a levar de coomha

des que almotaçarem pefeado, ou vino, ou carne, ou pam, le a bri-

tarem, cinco lbldos cada que fezer porque : e outrofy das azinagas,

e das paredes, e de monturos, e de pefo falfo, ou de medida falfa.

os almotoçees mavores devem a fazer juftiça, e a juftiça poheremno

no pelourinho, e fazeremlhy contar de cima cinco foldos pêra o

concelho.

Des que sahe o moordomo, como deve afa\er o moordomo

dos prazos.

Curtume he, que des que fal o moordomo, irá o tabeliom per

dante o alcavde, e os alvazijs, e dizer ao tabeliom que lhv ponha

o theor dos prazos e noriginal, perque porta pois demandar fa di-

zima, per razom daqueles per que demandou.

De quem aalguem di{ paravoas devedadas.

Curtume he, fe algué diz paravoas devedadas algúa bõa mo-

Iher, develhv jurar com doze molheres boas comfego, ou cum doze

ho-
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homés boõs, que aquelo que diíTe cá nunca lho vyo, e cá Ihv nom

diffe verdade, cá lho diffe cum ira.

Ao cuidador do regaengo nom darem por chamamento.

Curtume he, que fe pedem ao almoxarife homem do regaengo

a dereyto, que nom dem nemigalha ao andador, nem aos feus

porteyros, polo chamamento.

Do que vem de fora, e dá portagem do que trage.

Huú homem de fora adulTe a Santarém caftanhas a vender, e

deu delas portagem : outro homem de fora aduífe fardinhas, e deu

delas dizima: e o que aduffe as fardinhas, fez merca cum aquel

que aduífe as caftanhas, e deulhy as fardinhas polas caftanhas. e

poys recebeu as caftanhas, vendeuas en elfa Vila, e o porteyro veo

a demandarlhv a portagem das caftanhas: e foy juygado per Roy

Peres, teente as vezes do alcayde, e per Joham Martins Botelho,

alvazil de Santarém, cum concelho domeés boos, que nom deífe

ende portagem. Feyto fov en o mez de dezembro en era de mil é

trezentos e vijnte e huú anno.

Do homem solteyro.

Se alguú homem dementre que he lblteyro, tem barragaa, e

á dela filhos, e eftá en onra de cavaleyro ; c depois cazafe com ou-

tra molher, er faz en ela filhos, e morre em onra de peom, os fi-

lhos que nom fum lijdimos devem vijr a partiçom com os filhos lij-

dimos: e ifto fov julgado no concelho de Santarém per Paay Alva-

riz alcavde, e per Vaafco Peres, e Joham Domingues alvazijs, en

era de mil e trezentos e vinte e quatro annos.

Curtume he, que en varas, nem em foldada, nem em almota-

çarva, nom á apelaçom, né des dez maravedins a fundo.

Do
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Do que dá dirima luta ve\.

Se alguú homem vem de Galiza, e aduz madeyra a Lixboa, e

dá y dezima dela, e depois vem a Santarém, e demandamlhy, que

dè hy portagem dela
;
julgado foy, e confirmado, que a nom defe,

per noíTo fenhor EIRey Dom Dinis na era de vinte e três.

Dos que tragem antre fy conpanhinha.

Duus companheyros tragiam cabedal antreíy ameyadade a

toda ventura : huú deles gaanhou, e o outro perdeu todo, e caheo

en catyvo, e preytegoufe por mil libras, e vou aa terra, e deman-

dou ao outro companheyro que lhy defie ameyadade do dito pre-

ço: e en cas delRey foy iulgado, que o outro lhy nom defTe nada.

Do moordomo a que Jal o moordomado, e demanda di\ima.

Huú moordomo demandou a huú homem en concelho, que

fezera coomha en feu tenpo, e queria que lha deíTe, fahydo ia o

tenpo deífe moordomo que o demandava; o que entom era moor-

domo difíe, que nom avya o moordomo velho porque levar aquela

coomha, cá nom era lua, mays que era ília: e a razom por dizia,

que como quer que folie, que era en tal tenpo, que o nom podia

dar por quite da dita coomha; poys que o no quifera quitar dela

em mentre era moordomo : e ifto foy iuygado, que levaffe a coo-

mha o moordomo novo.

Dos irmãos como devem a partir.

Eítabeleíçudo he, que como três irmaãos feiam, ou mays, e

os dous deífes irmaãos fum irmaãos de padre, e de madre, e morto

o
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o padre, ou a madre deffes ; effes partem con o padre, ou com a

madre, que remaeçeo vyvos, os beés do que morreo : e elTe que

morrem padre, ou madre duu cafou com outra molher, ou com

outro marido, e fez huíí, ou dous filhos, e morto eífe padre, ou

madre que ficaram vyvos, e morre huú daqueles que fum irmaãos

da parte do padre, ou da madre, nom devem a partir com aque-

les irmaãos que fum do padre, e da madre, fe nó o que acaheçeu

ao dito irmaão ia morto, e o que lhaveo da parte do padre, ou da

madre deífes.

NOTA

Este Documento acha-se no N." 2." do Maço 3.° de Foraes antigos,

no Real Archivo, em hum Códice de pergaminho em 4." escrito em letra

Francesa, com as rubricas em vermelhão, e com as iniciaes dos parágra-

fos alternadas de a^ul e vermelho. O titulo deste Livro, (escrito no seu

frontispício no tempo da reforma de Leitura Nova, no Reinado do Sr.

D- Manoel] lie o seguinte: Foral antigo da Vila de Santarém. Começa a

foi. 3 com o principio do Evangelho de S. João, a que se seguem três

passos dos Evangelhos de S. Lucas, de S. Maftheus, e de S. Marcos. A

foi. 4 começa a Carta do Foro: e a foi. 8 v. os Cultumes, que continuão

ate foi. 24 v. De foi. 25 até foi. 5i, que he a ultima, achão-se transcri-

tas algumas Leis e Regimentos ajitigos; e no fim da dita foi. 5i con_

clue-se o Códice com a seguinte claujula: Eile livro he do concelho de Bor.

va: c mandouoo fazer Martim Affonffo, e Agoíto Martinz, alvazijs do dito

logo, e Affonffo Martinz, procurador do dito concelho, e Roy Fragoffo, e

Ihoam Vazquyz, e Pêro Palmeyro, envereadores. Era de Mil e trezentos

e oyteenta e V. anos. Ego Alffonffus Stephanv, Presbiterv.

N. B. A pag. 53i. /. 9 e 10. leia-se: e perviygavil foteleza de mv.

A pag. 533. /. 19. leia-se: conhocudo. e. A pag. 544. /. 10. leia-se:

cá í'00: /. i3. leia-se: cú ele.

FO-
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FOROS
DE

S. MARTINHO
DE MOUROS.

EM nome de Deos amen. Era de mil trezentos oytenta anos,

onze dias de junho, em Sam Martinho de Mouros, na dita

eigreia; Vaafco Peres, juys do dito logo, e Domingos Martins, e ou-

tro Domingos Martins, vereadores; e Martim Martins, e Joham

Domingues, e Lourenço Afies, tabeliões no dito logo; ajuntados

pêra eito, que fe adeante fegue, per mandado de Aífonfo Afies,

corregedor por EIRey no meirinhado da Beyra: veendo e confy-

rando o que Ihys era dito e mandado da parte delRey, per o dito

corregedor, pêra fe fazer ferviço de Deos, e delRey, e prol da ter-

ra; ordinharom efte livro das coufas en el conteudas, en que he

pofto primeiramente o foro, que he dado por EIRey ao dito con-

celho de Sam Martinho de Mouros, e outro fy os hufos e cuftu-

mes, que poderom faber, que fe hufavam no dito concelho de

qualquer maneyra: a qual carta de foro era feita em latim, e tor-

naromna em lymguagem ; e o teor dela tal he.

Em nome da fanta e nom departyda tryndade do padre, e do

filho, e do fpiritu fanto. Certas grande he o tytulo das doações, a

qual nem huú nom pode quebrantar. Eu a Rainha Dona Tarevia,

fi-
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filha delRey Dom Aífonfo, e o Conde Dom Anrrique, e o Inffante

Dom Aftbnib meu filho, fazemos e confyrmamos carta de firmy-

dõe de voííò foro, a vós homeés de Sam Martinho de Mouros ; o

qual ouveftes em tempo de meu avou Rey Dom Fernando, e de

meu padre Rey Dom AftbníTo : e derom effe caftelo com efte foro

ao alvazil Dom Sefnando, como vos teveffem por el. E o foro he

nomeadamente efte, que aiades vos comvofco e filhos e netos vof-

fos, com voíTòs filhos e netos pêra fempre. E per efte foro que

vos que tendes do alvazil, efta he a mha raçon nomeada, a quarta

parte do vinho, e a íefta parte do lynho, fem outro foro. E de di-

reitura três quarteyros de femente, e hum quarteyro que lhys ley-

xou o conde Dom Anrrique, por remédio de fa alma. E outro fy

das lampreas, quatro e a dizima. E dos favees quatro e a dizima.

E nem huú moordomo nom meter hy as redes foos, fenom as re-

des de todo o concelho per meyo: e aquela peitaria da Bidoa,

que ouve Sam Martinho em nos dias do alvazil, doulha, e outor-

golha hy. E outroffy dos canaes, dous peyxes os melhores em mha

parte, e duas rações: e nemhua enjuria faça aaqueles lavradores,

verdadeiramente aaquelles aos quaes deu EIRey Dom Fernando,

quando fairom os Mouros de Sam Martinho, aiam fas herdades

livres e engenhas: e fe alguú home comprar daquelas herdades,

feiam íempre lyvres e engenhas: e fe alguú home quyíer vender,

onde ha de dar raçom, leyxe a EIRey a meya parte, e ameatade

venda livre a quem quyfer: e quantos homeés poderdes teer en

voflas herdades, íervham a vos, e vos a EIRey. E fe alguú home

trouver molher, nom firvha a elRey em huú ano comprido. E fe

alguú home for morto, feus herdeiros e filhos que fortes lançarem

per fa herdade, aiam cada huú fuás herdades, e por nemhúa au-

çom nom aia hy carytel, nem tomem vofib gaado fem juifo e di-

reito. E fazemos efta carta por remedyo de noflas almas, e de nof-

fos parentes; e por voz, que fõdes verdadeiros e fieis. E certas

quem
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1

quem elte nolTo feyto quyfer rõper, e nas primas coufas, feia fco-

mungado, e com Judas treedor danado, e com Data e Abirom da-

nado em na perduravyl danaçom. Feita a carta de firmydõe dia

conhoçudo que era primeiro de março, era de mil cento e quarenta

e nove. Nos de fufo ditos, en aqueíta carta noífa com noífas maãos

revoramos.

A eito mandou o dito Affoníb Afies corregedor, que Ihys feia

guardado feu foro, que teem fcripto.

Item. Eítes fom os husos e cuítumes, que á no julgado de Sam

Martinho de Mouros. Primeiramente o moordomo que andar por

elRey na terra, hade penhorar nos regueengos deJRey; e eíte pe-

nhoramento he feito per eíta guyfa. Se alguú deve feer chamado

fobre rayz, o moordomo da terra hyrá aaquel logar, sobre que

querem fazer a demanda, e levará teftemunhas, e dyrá assy: feede

teftemunhas, que eu foaão moordomo ponho en eíta herdade cary-

tel a foaão, e a fa molher foaã, que eíta herdade tragem, que vaã

fazer direito fobrela, perante o juyz, a foaão ao primeiro conce-

lho. E eito faz aynda que a parte nom eítè prefente : e deve o

moordomo a vijr aaquel dia do concelho, dizer como pofe o dito

carytel; e o juyz dar per eíte chamamento alfolviçom, ou condép-

naçom en logo de revelia, ou deffynytyva contra a parte que nom
vem. En aquel dia que o carytel for poíto, nom lhy refponderá a

parte, nem o juyz nom fará eífe dia némygalha no dito feyto, con-

tra a parte que nom veer.

Vifto Aífonfo Afies corregedor elte cultume, mandou da parte

delRey que o guardem
;
pêro manda que mudem o nome de cary-

tel, e ponhamlhy nome teítaçom, que he mays fremofo dizer.

Item. O moordomo quando chama fobre movyl per razom de

dyvyda, o moordomo hyrá aaquel que ouver de feer chamado por

a dyvyda, e dyralhy: Foaão, eu vos ponho carytel en quanto ave-

des,
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des, ata que vaades fazer dyreito a foaão por lai dyvyda, que diz

que devedes. E fe aquel a quem affy pofer o carytel, logo perante

o moordomo confeífar a dyvyda, logo o moordomo fem mays cha-

mado e ouvydo fará a entrega da dita dyvyda : e fe a dyvyda non

confeífar, faralhy dar fiador pêra dyreyto, e poralhy dia a que vaa

fazer dyreito perante o juyz.

Sobrefto mandou o dito corregedor, que fe aguarde como

dito he, com o mudamento do carytel : pêro que fe a parte nom

poder logo dar fiador ao moordomo, que nom feia prefo, mays

vaa perante o juiz, e faça dei direito.

Item. Se o moordomo ouver chamar fobre befta, ou fobre

boy, ou fobre outro gaado qualquer, o moordomo porá carytel

naquela coufa fobre que for a contenda, e porá dia aas partes a

que parefcam perante o juyz.

Sobrefto mandou o dito corregedor, que fe guarde efte curtu-

me, com o mudamento que dito he do carytel, que aia nome teftaçom.

Item. O porteyro que andar na terra por EIRey, ha de penho-

rar nas honrras dos cavaleyros, e nas fas moradeas, e herdades, e

nas herdades do efpital, por que he cavalaria. Nos outros logares

que nom fom regueengos, hu o moordomo nom entra, e a portaria

que fezer fe for fobre herdade, dyrá affy perante teftemunhas: Eu

foaão porteyro ponho couto a foaão, e a fa molher en efta herda-

de: e dirá que lho manda hy póer foaão e fa molher, que enten-

dem em ela aaver dyreito: e pom dia aas partes que vaã perante

o juyz. E fe he fobre movyl, pom encouto nos beés que á aquel,

a quem pom o encouto; e fe he dyvyda conheçuda, fará logo o

porteyro a entrega : e ao dia que for chegado, nom refponderá o

que affy poferem o encouto.

Mandou o dito corregedor, que fe aguarde efte cuftume

como iaz.

Item.
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Item. Todo home a quem tyrarem fanguy de fobre olhos ; leva

o moordomo delRey trynta maravedis, fe o feryr no regueengo

Manda o dito corregedor, que fe aguarde aíTy, poys he cuftu-

me antygo; pêro que entende que he muy danofo aily jeeral de fe-

rida pequena e grande.

Item. De rouffo, e de merda em boca, leva o moordomo del-

Rey por cada húa delas quynze quynze maravedis, e correger aa

parte.

Mandou o dito corregedor, que aguardem efte cuítume, e nom

fe perca juítiça porem.

Item. Todo home que queer da arvor, e morrer, nom no er-

geram, íem mandado do juyz da terra. E fe o ergerem fem man-

dado do juyz, pagarem trvnta maravediz ao moordomo da terra,

fe for no regueengo.

Manda o dito corregedor, que fe guarde o dito cuítume.

Item. Se alguú home acharem que venha morto pelo ryo,

non no oufaram a tyrar, nem a erguer, fem mandado do juyz,

ou do moordomo da terra : e fe o tyrarem ou ergerem, fem feu

mandado, pagaram ao fenhor da terra de coomha trinta maravedis.

Sobrefte cuítume mandou o dito corregedor, que qualquer que

vyr home ou molher hvr pelo ryo, morto, ou en coyta de morte, que

lhy acorram, e o tyrem da agua, e ponham fora a perto da riba; e

entom o nom tyrem daly fem mandado do juyz : e en efta parte

aguardem o cuítume, e nom na outra do tyrar da agua.

Item. Todo home que acharem morto no dito julgado de

morte foccedanha, e nom fouberem quem no matou, penhorará o

moordomo os que moram nas três aldeyas mays chegadas darre-

dor, por trinta maravedis de coomha: e fe fouberem o matador, e

ouver per hu pague a coomha, nom feerem as ditas três aldeyas pe-

nhoradas, nem coítrangudas. Man-
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Manda o corregedor, que fe aguarde feu cuftume maao, poys

he antygo
;
porque per eito pode leer mays tofte delcoberto o malf-

feytor.

Item. O moordomo da terra leva de cada colonho de home

de portagem dous dinheiros, e da carrega cavalar ou muar hum

lbldo, e da carrega afnal feys dinheiros: e fe fezer venda na terra,

pagar ao moordomo de cada maravedi dous dinheiros.

Manda o corregedor, que fe guarde efte cuftume.

Item. Todo home que der punhada no roftro a outro home,

ou a molher, corregerlho á com huú maravedi velho : e fe der com

na palma chaá, quantos dedos tever, a tantos cinque foldos pagar

aaquel a quem der.

A eito diz o dito corregedor, que he maao cuftume e efcuro,

e nom declara que corregymento façam ao honrrado nem ao vil.

E por efto com os ditos juyz e vereadores mandou, que os corre-

gymentos deites feytos, e doutros maaes, feiam en alvydro do juyz,

veendo as peffoas, e os feytos, e os logares en que fe fezerem, e

aífy o julgue.

Item. He do cuftume do julgado de Sam Martinho, que to-

dos vezinhos dem fenhos foldos ao que for juyz : e fe for cabaney-

ros, e as vyuvas pagam feys feys dinheiros; e os que moram nas

honrras, convém a faber, em Paredes, e em Fonífeca, e em Faza-

mões, e em Cardofo, e em Vilarynho, foyam de pagar, e ora nom

pagam, nem nos querem dar, e tornafe a paga as regueengueyros

delRey.

Mandou o dito corregedor, que todos os que vêem a feus fei-

tos ante o juyz de Sam Martinho, e per el am direito, paguem os

foldos, e os feys dinheiros, como he de cuftume, e que o porteyro

os penhore por eles: cá poys pelo dito juyz querem aver dyreito,

e el lho á de fazer, razom he de pagarem come os outros vezinhos.

Item.
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Item. Ha huú canal en Barroo no dito julgado, o qual eftá em

Boyro dantyguydade, e he regueengo delRey, e he dado per carta

de foro fuíb dito; do qual canal á elRey dous peyxes de noyte, e

dous de dia, dos melhores que hy fayrem ; e do outro pefcado ta-

manhos dous quiynhões, come cada huú dos quinhoevros : o qual

canal he dado pela dita carta de foro aos lavradores do julgado de

Sam Martinho de Mouros. E eftava em curtume daver hv guardado-

res, convém a faber, huú home pelo concelho, e feer jurado, e ou-

tro por elRey, que chamam condador, e outro polo efpital ; e par-

tyrem o pefcado dentro no canal, convém a faber, levar elRey os

dous peyxes melhores, e duas rações, como dito he ; e o outro pef-

cado fazerem dei três partes, e levar a huma o efpital, e levar o

guardador do concelho as duas partes, e tragelo aa riba : e os quv-

nhoeyros fe virem que he tanto pefcado, pêra fazerem dei os quy-

nhões, em tal guyfa que portam feer hygualados, partem o pefca-

do, e cada huú quynhoeyro leva feu quynhom, fe o partir querem,

fe nom venderfle. E outrorty fe o pefcado era pouco, vendiafie per

aquel feu guardador, e guardava todolos dinheiros : e ao tempo

que vêem que compre de fe partyrem aqueles dinheiros, partem-

nos, e leva cada huú dos quynhoeyros feu quynhom. E ora Vaafco

Lourenço cavaleyro de Cardofo comprou, e guaanhou hy muytos

quinhões, e tem huú feu homem no dito canal fempre quando hv

ha pefcado, de dya e de noyte, contra o dito curtume : e apoderafle

do pefcado, en guyfa que os quynhoeyros nom am os feus quinhões,

como devem : e efte que affy comprou e guaanhou he contra curtu-

me; cá nem huú nom deve en el aa comprar, nem guaanhar; mavs

quando alguú quinhoeyro nom quyfer fazer, fazeremno todolos ou-

tros quinhoevros, e averemno; e cada vez que hy ouver febe, ou

canyço novo de fazer, curtume he de entrar o quinhoevro a fazer

feu quynhom, poftoque ante nom quyfefle fazer, quando hv ouve

gala ou canyço de fazer.

Man-
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Mandou o dito corregedor, que fe quyferem chamar Vaafco

Lourenço, porque dizem que nom os podia compryr, que o cha-

mem, e fará dei dyreito: e quanto he no ai, manda que efte hy huú

home por elRey, e outro por todolos hereos, e a cufta de todos, e

feia jurado que dè feu dyreito a cada huú ; e manda que fe guarde,

que nem huú nom lhy tome nem huã coufa fem feu grado ao guar-

dador, fe nom que o conrregeenria tresdobro ; de mays que nom

leve quynhom do que pefcarem, e dy adeante ata huú mez com-

prydo: e fe o ante levar ou tomar per fa autorydade, que perca

todo o quynhom do canal, que nunca o hy aia ; e feia de todos os

outros quinhoeyros : e fe lho alguú outorgar dos hereos que o aia,

percam todos feus quynhões, e aiaos EIRei : e outrofy aia EIRei o

pefcado daquel mez, que lho affy mandarem que o aia, ao que o

alTy perder.

Item. He cuftume, de fazerem concelho huú dia na domaa,

convém a iaber, aa quarta feyra; e foyam a teér efte concelho, na

feyra aas prefas, e efto foy de íempre; e ora fazem o concelho aos

poufadoyros; e feria mays convynhavyl aos carvalhos da eigreia.

Mandou o dito corregedor, que porque os homeés avyam

douvyr miffa, e encomendarffe a Deos, que porque he logar mays

convynhavyl, e mays honrra delRey e da eigreia, que o façam daqui

adeante aos carvalhos da eigreia o concelho.

Item. He de cuftume, quando a penhora he filhada por alguã

coufa que devam a ElRey, o moordomo da terra aaduz aa fu-

gueyra do curral, hu ora mora Affonfo cryado.

Mandou o dito corregedor, que aguardem feu cuftume.

Item. Era cuftume, que todos aqueles que prendiam no con-

celho, aduziamnos ao curral; e os que hy vyvyam, guardavamnos

prefos, com aiuda que lhys davam do concelho : e ora guardaos

aquel que he meyrinho no dito julgado.

Man-
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Mandou o dito corregedor, que aguardem o dito curtume

dora novo, que guarde o meyrinho os prefos; pêro quando acha-

rem que lhy faça mefter ajuda, façamlha das companhas do ter-

mho, fe per fy o dito nom poder guardar de noyte; e efto feia a

vifta do juyz e dos vereadores.

Item. He curtume, que fe alguú tem herdade, e a dá a fer-

vyr, per tal guyfa que vivem en ela, e aquel que mora na herdade

que he fugueyra, penhorao aquel cuia he a herdade, poios feus dy-

reitos que ende ha daver, fem portevro, e fem moordomo. E fe for

por divyda, penhoraloá com o portevro, ou com o moordomo,

que aly ouver de penhorar.

Manda o corregedor, que aguardem efte curtume.

Item. He curtume, que metem dous homeés en concelho por

almotaçees jurados; e as penas que poõe na almotaçaria, levam os

almotaçees o terço das comhas, e o concelho as duas; e eftas duas

terças guardaas o procurador do concelho pêra o concelho.

Manda o dito corregedor, que aguardem o dito curtume, e

que os almotaçees feiam jurados; fpeçialmente que cada quarta

feyra cedo e pela manhaã, ante que entrem ao concelho, dem con-

to, e recado ao procurador, e vereadores, de todo o que en eífa

domaa ouverom, e que o entreguem logo ao procurador; e o que

negarem, que o paguem com quatro dobro; e o que lho quytar,

pague todo dobrado a EIRey.

Item. He curtume na fryguefia de Barroo, que he no julgado

de Sam Martinho, de meterem huú homem os freguezes por almo-

taçel, e outro home polo efpital, e efto fazem no domingo na

eigreia; e juram eftes almotaçees aos avangelhos que façam direy-

to ; e eftes almotaçees fon no naquela fryguefia.

Mandou o dito corregedor, que lbbrefto fabha Vaafco Peres,

ou outro qualquer juyz como deve feer de dyreito e de curtume

antigo, e aífy o faça guardar. Item.
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Item. He curtume, que o adeel leve de aadeedia dez e oyto

dinheiros, quando tever gaado de penhor pêra o vender; e de toda

venda que fezer, leva de cada libra dous dinheiros: e fe nom che-

gar a libra, leva cada foldo dinheiro. E fe feu dono do gaado quy-

fer dar manlevadar por el que o aduus ao adeel, darlhyam o gaa-

do, e nom levara o adeel guardas. E ora poferom os vereadores,

que leve de dous foldos huú dinheiro, dos penhores que trouver

no colo, ou do gaado, porque o á de guardar.

Mandou o dito corregedor, que aguardem o mandado dos ve-

readores.

Item. He cuftume, que home que vem a juyzo perante o juyz

ao dia do concelho, fobre aquela coufa fobre que foy chegado, fe

he fobre rayz, e nom foy chegado com fa molher, nom refponde-

rá : e fe outra vez for chegado com fa molher, nom Ihy refpon-

derá ata que lhy pague as cuftas daquel dia; e des que lhy pa-

garem, . pedirá tempo ao primeiro concelho, de concelho, e dan-

lho ; e vem ao fegundo concelho, e pede tempo de vogado, e dan-

lho; e fazem jura fe o quer da terra, fe daalem Doyro; e fe diz

que o quer da terra, danlhy tempo doyto dias que venham com

el; e fe dilfe que o quer daalem Doyro, danlhy tempo de dez e

fevs dias : e aaquel dia que vem com o vogado, o vogado pede

tempo a que feia aindoto no íeyto, e danlho pêra o primeiro con-

celho.

Mandou o dito corregedor, que aguardem efte cuftume; pêro

que fe o vogado que pede, for de logar, que feia perto a feys ou

oyto léguas, quer daalem, quer daaquem do Doyro, que nom aia

mays que oyto dias duú concelho ao outro; ca afaz avondá oyto

dias pêra a tam perto ; e jure a parte que o nom pede malicyofa-

mente, e danlhy o tempo, fe a demanda for mayor que quantya

de dez libras, e doutra guyfa nom.

Item.
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Item. He curtume, que por Santa Maria dagofto metem jura-

dos na terra, quantos veé que compre, que guardem as vinhas, e

as íruytas atá Sam Martinho. E eftes jurados levam cinque foldos

do home que acham na vinha de dia, e dez foldos de noyte, e le-

vam cinque foldos do cam folto, ou fe o acharem na vinha; e fe o

acharem na vinha com trambolho, nom paga o feu dono os cinque

foldos. E do boy, e do porco, de cada huú huú foldo; e do outro

gaado meudo que acharem na vinha, levam fevs feys dinheiros. E

eltes jurados fom metudos pelo juyz, e pelo concelho ; e acima do

dito tempo, daquelas coomhas que hy ouver, levam os jurados o

terço, e o concelho as duas terças ; e reçebeas o feu procurador, e

corregerem a feu dono todo dano que fazem.

Mandou o dito corregedor, que aguardem o curtume fufo

fcripto: e comtodo que fe acharem, que alguus levam faço ou cef-

to, ou grandes abaadas, ou carrões, ou outra coufa muyto que

huú home nom poffa comer huú dia, que Ihy dem çincoenta açou-

tes ; e efto feia por toda a fruyta, e huvas, e por todas outras cou-

fas de arvores que dem fruyto ; e outroffy poios paães fegar, e po-

las ortaliças, e polas arvores talhar.

Item. Era curtume, dos foutos que EIRey ha no dito julga-

do, que os guardavam guardadores; e aquel que hy achavam ta-

lhar verde, levava dei o moordomo da terra hum maravedi. E ora

faz o juyz jurados que os guardem ; e aquel que hy acham talhar

verde, levam dei huú maravedi ; e defte maravedi leva o concelho

as duas terças, e a huã terça os jurados.

Sobrefto porque o dito corregedor achou, que os foutos del-

Rey eram danados e perdudos, por maas guardas, e que eram muy

talhados, e arreygados poios vezinhos darredor, e por oleyros, e

pelos que tynham a terra delRey, e todo efto era per defamparo

;

mandou que todos os fobreditos, nem memhuú deles, nom leiam

ou-
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oufados de talhar, nem de fazer danos nos ditos foutos delRey,

que fom de efmolla, nem nos outros, nem nos colham fenom como

adeante he fcripto fobrefta rafom. E mandou, que aia hy cada ano

metudos jurados boós e leaaes, e quaes compre, metudos pelo juyz

e vereadores, que guardem todo o ano contynuadamente ; e que

dos que acharem levar ou talhar caftynheiro per pee, que peyte

por el quinhentos foldos, e o que talhar nembro dei pêra trave, ou

tyrante, ou outros madeiros, que paguem cinque libras, e dos ou-

tros ramos mays pequenos paguem feffenta foldos ; e quem tyrar,

ou talhar dy feco, pague vynte foldos. Salvo os cafaeiros que mo-

ram no dito logo, que feiam todos jurados pêra guardar, e que fom

lavradores contynuadamente delRey no dito logar, que talhem seco,

e pafcam em no fouto com feus gaados, que teverem pêra maty-

mento deffes lavores. E o que tever a terra delRey, e o juyz, e ve-

readores, e tabeliões, e meyrinho, que aiam do feco pêra fy, e que

guardem, e façam guardar todo pelo juramento que fezerom, e fe-

zerem, e guardem todo o melhor que poderem : e todos os lavra-

dores dy ferom jurados, que bem e dyreitamente guardem os ditos

foutos, come os outros jurados.

Item. Mandou, que todos os lavradores dos ditos foutos en

cada huú ano daqui a cinque anos comprydos, metam cada ano

cinque cinque caftynheyros nos ditos foutos, atá que feiam baftos,

e reffeytos como devem; e que os derreguem a feus tempos, ou

Ihys deytem agua; de guyfa que os mantenham, ata que feiam

bem aprefos em falvo.

Item. Todas as coomhas e penas deftes foutos fe partam per

efta guyfa: aia elRey a terça parte, e o concelho a terça, e os ju-

rados e guardadores a terça; e os que o quytarem, paguemna a

elRey em dobro.

Item. Mandou, que o juyz, e vereadores, e tabeliões filhem

enquiryçom, e fabham verdade dos que danarom os ditos foutos

;

de
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de guvfa que a ache el filhada ata natal, fo pena de quynhentos

quynhentos foldos pêra EIRey; pêra fe dar pena aos que os da-

narem.

Item. He cuftume, que aquelo per que o moordomo pos can-

tei, fe vem provado, que lho brita he leva énde o moordomo

Mandou o corregedor, que fe aguarde efte cuftume; e porque

a pena he pequena, e . . feia teudo o que o britou de. . . a coufa

a feu eftado per prilbm, fe compryr, ante que fe parta dante o

juyz (
a>.

Item. He cuftume, que aquel que trouver terra arrendada,

que nom penhore hv . . . hu deve penhorar; e fe o vieré penhorar

fem feu mandado, ou fazer, e chegar, en quanto trouver a terra

arrendada, ca tanto leve dei o que arenda dá, do que penhorou

ou chegou fem feu mandado.

Mandou o dito corregedor, que fe aguarde efte cuftume.

Item. He cuftume, que os oleyros talham a lenha nos foutos

delRey, e talharem lenha feca e os cepos, pêra cozerem as olas, e

por efto dam em cada huú ano a EIRey cinque foldes; e fe talha-

rem verde, caem en coomha de maravedis como os outros.

A efte cuftume diz o corregedor, que nom pode feer cuftume,

cá en e nom en elos fazerem cuftume, por hufarem tempo

defto. E porque achou os foutos muy danados e perdudos, man-

dou que nom vam hy talhar verde ou lenha, de que cozam as

olas; cá por tam pouco nom he rafom de fe perder tanto bem,

come o que hy averam os pobres e os ricos ; e averiam mays,

fe os maaos aafos nom forom por que fe danarom os foutos

ata aquy.

Item.

Este Item e os dous seguintes achâo-se quasi apagados no original;

de maneira que não se podem ler com exactidão.
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Item. He curtume, que o moíteiro da Salzeda, freguezia de

Paçoo, e do Efpital, e de Freyxenho, e de Mançelos, que dam fe-

nhos maravediz velhos cada ano ao que for juyz de Sam Martinho

de Mouros; e quando lhos nom dam, penhoram e cõftrangem por

eles nas herdades, que cada huú dos ditos moefteiros am no dito

julgado.

Mandou o dito corregedor, que fobrefto aguardem o dito cuf-

tume, fe dantygo o fempre affy ouverom, e ora am por cuftume.

Item. He cuftume, que qualquer que for juyz no dito julgado

de iam Martinho, que aquel ano que for juyz nom dè nemhúa

coufa de foro das herdades reguengas que trouver delRey, a El-

Rey, nem ao feu moordomo.

Mandou o dito corregedor deite cuftume, que fe fempre affy

foy cuftume, que affy o guardem por cuftume.

Item. No dito julgado ha medidas defvayradas porque com-

pram e vendem ; convém a faber, na fryguezia de Sam Martinho

ha húa teeyga, qué meor que almude de Lamego; e na fryguezia

de Barroo, que he do dito julgado, ha outra teeyga, que he dyreito

almude de Lamego.

Sobrefto mandou o dito corregedor o que ja mandou outra

vez, e lhvs fcreveu, que aiam as medidas do pam dyreitas com as

de Lamego : e quem acharem que outra tem, que pague vynte fol-

dos ao concelho, e lhy britem as medidas, como ia dito ha adaante

fcripto: e quanto é dos moyos que am de dar a EIRey, manda

que lhos dem pola medida que lhos fempre derom, e como EIRey,

e o concelho am hufado antrelfy, des trynta anos a caa, como ia

dito he, que o fcreveu adaante.

Item. No dito julgado am húa medida antyga pequena, que he

chamada jagunda, per que fe des antigamente hufarom os lavra-

dores dar os direitos e jugadas a EIRey, e aa eigreia de Sam

Mar-
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Martinho, e aos outros lenhorios; e á tempo que, per poder dos

preítameyros, e moordomos da terra, e por inffibidade dos lavra-

dores, levam deles os ditos direitos, e jugadas por moor teeyga; e

defto foy querelado pelo concelho a Lourenço Calado, feendo cor-

regedor. E o dito corregedor foube hy a verdade, e achou que era

affy como dito he; e julgou e mandou, que deffem as ditas dyrei-

turas e jugadas pela dita teeyga jagunda, e nom per outra : e ora

nom lhys querem guardar a dita fentença, nem cutlume, da qual

fentença o teor tal é.

A efto diz o corregedor, que quer veer a fentença, e o que dyrá

por EIRey o preftamevro, e o Almoxarife; e fará o que for dvreito.

Item. Huíam ora novamente os filhos dalgo de tomarem gran-

des barris, ou grandes cabaaças, e enviamnas a cada cafa de cada

huú que tever vinho ; e quantos filhos dalgo hy ha, cada huú per

fa veez envya, pêra que lhy enviem o barril, ou cabaaça que en-

vya, cheo de vinho, e an lho denvyar contra ia voontade. E fe lho

nom envyam, mandanlho eles tomar, e doeftam feu dono do vinho

de maas palavras: e deles hy á, que mandarom affy tomar o vinho,

e deípoys que ouverom chea a cabaaça que levavam, çaparom a

cuba com dos feeytos, en guyía que fe perdeu o preço do vinho

que fe foy da cuba. E por eito que affy querelam aa juftiça, doef-

tamnos, e tragemnos mal, de guyfa que com feu medo e receo vam-

lhys a perdoar. E outros hy á, que quando lhys affy nom querem

enwar o vinho, como dito he, mandamlhys derrancar as almov-

nhas, e tomar a roupa, e a palha.

Sobrefto veendo o dito corregedor, que he gram mal, e faben-

do que fov, e era muyto hufado, e porque difto ouve muytas que-

relas, e foube que os da terra reçeberom muytos maaes, e danos,

e defonrras per tal razon; pêra tolher efto, e que cada huú feia fe-

nhor do feu, e que nem huú nom lho peça, nem tome contra fa

voon-
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voontade; mandou, e defendeu da parte delRey, que nemhuú fidal-

go, nem outro por podrofo que feia, nora mande pedyr, nem peça

nem mande barril, nem cabaaça a cafa de outro, pêra Ihy mandar

vinho. E qualquer que contra eito for, e o fezer, que pague a EIRey

quinhentos foldos por cada vez que o fezer, e lhys for provado per

homeés, ou per molheres; e aquel a que o pedyr, ou mandar pe-

dyr, ou a juftiça, britelhy a cabaaça ou o barril, que alá envyar: e

aquel que o acufar, aia as cinque libras, e EIRey as vinte libras: e

o que os quytar, pagueos a EIRey en dobro. Efíò meefmo da pe-

dida de trygo, e cevada, e çentéo, e de todas outras coufas que

derem os homeés contra la voontade, ou per aficamento de pedi-

da, que eifa pena aia.

Item. He mandado per elRey, e pelos corregedores que ata

aquy forom, que todo filho dalgo que ouver cafa de morada no

julgado de Sam Martinho, que efte faça palheyro, e nom tome pa-

lha, laivo onde a fempre tomaram. E por muytos irmaãos que

feiara, que nom tomem mays palha que a que feu padre foya to-

mar, convém a faber, huú feyxe na eyra: e que efte feyxe que o

partam os irmaãos todos antrelfy no novo. E ora per força, e per

mingua de juftiça hufam a tomar cada huú feu feyxe da cafa do la-

vrador, depoys que a teem no palheyro; en guyfa que per muy-

tas vezes nom fica ao lavrador pêra manteer os boys.

Sobrefto mandou o dito corregedor da parte delRey, que

aguardem efte cuftume antygo, e que o juyz e vereadores partam

as comarcas aos fidalgos, en que tomem a palha, como dito he, e

doutra guyfa nom: e quem mays quyfer, merquea por feu dinhey-

ro: e o que a tomar doutra guyfa, pague por cada feyxe dez fol-

dos. E logo o dito juyz, e vereadores, e tabeliões, e procurador

partyram as comarcas do dito julgado, en que os filhos dalgo que

no dito julgado ora am cafa de morada, e os que adeante forem,

to-



DE S. MARTINHO DE MOUROS 5 9 5

tomem a dita palha no novo, aíTy como lufo he mandado. E a dita

partyçom das ditas comarcas fezerom en efta guyfa, convém a fa-

ber, mandarom que o paaço DarfoníTeca, que ora he de Lourenço

Rodrigues e de Meem Rodrigues, tomem a palha en Fonífeca, e en

Covelas, e na Feyra, e na Maçorra, e en Nadaaes, e en porto de

Rey, e em Ermegildy, e nas Nogueyras, e no Covelo, e en Santa

Criírynha, e en Figueyra, e no Caftelo, e en Geemondy; convém a

faber, de cada cafal huú feyxe, e partamna anhos per meyo.

Item. Mandamos, que a quyntaã do Outeyro tome a palha

nas aldeyas do Barro, e de Carrapatelo, e em Fregaães.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Paredes tome a palha

nas aldeyas todas de Paredes.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Camtym de Pêro Rodri-

gues tome a palha en Camtym de cima, e en Moumys, e en Faza-

mões, e en Cotelo.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Paaos aiam a palha em

todo Paaos, e no Outeyro, e no Erygo, e na Poboa de Vila nova,

e na aldeya de Sam Pedro do fouto.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Cadafaz tome a palha

em Paredinhas, e no Sobrado.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Camtym, que ora he de

Stevainha, que tome a palha em Camtym de fundo, de lo paaço a

cima, e em Córdova e en Ferreyroos.

Item. Mandamos, que a quyntaã de Cardofo tome a palha

em Cardofo, e em Rua de gatos, e em Barregaãs, e na Cepaguey-

ra
;
e na aldeya de Santa Marinha, e de Santa Ovaya, e na Mouta,

e na Várzea, e en caz Stevam Martins do Vale.

Item. Mandamos, que a quintaã do cafal Davoo tome a pa-

lha en Peneda, e en cãs Gonçalo Ihanes, e Domingos Steves da

Poboa, e en Selores, e nas Eigreias, e no Azinhal, e en Valverde

daaquem do ribeyro.

Item.
So
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Item. Mandamos, que a quyntaã de Vilarinho tome a palh^

en Vilarinho, e nas Lamas, e en Vilar de fulo, e no Outeyro, e en

Pardelhas, e en Vila verde, na fryguezia de Barroo : e deftes loga-

res mandamos, que tomem no novo huú feyxe de palha cada ca-

fal, e que a partam antre fy ; e nora tomem, nem aiam mays, falvo

per efta guyfa que lhys he mandado.

Item. He mandado, que os filhos dalgo, que ouverem no dito

julgado cafa de morada, façam almoynhas de feu, e tenham roupa

de leu, en guyla que nom tomem as alhéas. E ora per força, e per

mingua de juftiça, tomam a roupa, e as verças das almoynhas

alhéas, cada que fe pagam, e fa voontade he; e teem a roupa

alhea que affy tomam a tanto en fas cafas, que quando a dam a

feus donos he rota, ou muy mal peiorada; e taaes hy á, que poys

que lha affy tomarom, que nunca a ende ouverom.

Sobrefto mandou o dito corregedor, que fe aguarde o dito

mandado, e que todos vezinhos fidalgos e outros de Sam Martinho

tenham fas almucelas e outras roupas, de guyfa que nom filhem as

alhéas; e que façam as ortas, que nom filhem as alhéas; e o que

o fezer, que pague a EIRey quinhentos foldos por cada vez, e a

juftiça lhys faça logo entregar as ditas coufas com o dobro a feus

donos. E quanto é aos que atravefTam pela terra, ou que veé por

hofpedes, e nom de morada, aiam roupa pêra huu dia ou dous, e

ao terceiro entreguemnas a feus donos; e nom filhem as verças

nem ai, fem dinheiros, fo a dita pena.

Item. He defelb per EIRey jeeralmente, que nemhuú filho

dalgo que nom feia en concelho: fpecialmente he pofto, e manda-

do poios corregedores que ante vos forom, que no concelho de

Sam Martinho de Mouros nom venha filho dalgo, nem feia en

concelho
;
porque acharom, e he certo que quando hy veé ou feem,

que apremam per tal guyfa os juyfes e os tabelióes, e os outros

of-
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offiçyaaes, que nom oufam, nem podem fazer dyreito; e demays fa-

zem perder aas partes feu direito
;
porque convém que a parte que

direito tever, per feu medo e prema, o á de quytar: e fe tal hy ha

que o nom faça, fazemlhy por em, e mandam fazer mal e dano. E

taaes fidalgos hy ha, a quem o concelho ouve de mandar dar ftro-

mentos que veeflè a concelho, e íeveíTe hy, e eito lhys outorgarom

mays com medo, e com receo que deles ara. e com mingua de juf-

tiça, mais ca por ai : e por efto nom ha hy juftiça, e he a terra mal

reguda, e perdem muito do feu dyreito.

Sobrefto diz o corregedor, que outorga a defefa fohredita, e

que aífy o defende ele da parte delRey, que fidalgos nom venham

a concelho da quarta feyra por feus preytos, nem doutros, nem ve-

nham ao fazer do juyz, foo a pena que adeante he fcripta, e com

aquelas condições: e revogou e revoga aquel outorgamento do

concelho, perque lhys outorgarom que veeífem hy, porque achou

que lhys he danofo : e manda que daquy adeante nunca lho outor-

guem, como he fcripto, e fo aquela pena.

Item. Quando ho juyz, e tabeliões, e vereadores, e offiçyaaes,

e outros do concelho, nom querem compryr voontade dos filhos

dalgo, ou os filhos dalgo deles am queyxume per algua guyfa, tra-

balhamífe os filhos dalgo, e hufam de dar e fazer dar querelas de-

les, de maaes que dizem que fezerom a outras pelfoas, e fazemnos

prender, e deshonrrar, e jazer tanto en prifon, atá que fe am de

poer em fa maão, e ficar teudos a lhys fazer ferviço cada ano de

pam, e de carne, ou de dinheiros ; e fom ia aífy eftragados no dito

julgado, que forom por tal raiom prefos. E paffarom per fenten-

ças, patfarom per vinte pelfoas, e am de dar deles eftes ferviços,

os quaes logo faberedes por nome, fe compryr. E fobrefto vos

pede o concelho remedyo com dyreito, pêra nom feerem per tal

rafom prelos, nem danados, nem obrigados fem raiom; menos

de
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de feer ante achado, como deve per dyreito, fe o devem feer

ou nom.

A efto diz Affonlb Aiíes corregedor, que Ihy digam quaes e

quantos fom, e que foros fazem, e a quem. Sobrefto mandou o

dito corregedor, que fe aguarde o que ia per el he fcripto e ordy-

nhado, como adeante he fcripto; porque achou que muytos forom

prefos, e defonrrados por taaes querelas, fem direito, e como nom

deviam.

Item. He cuftume, que fe alguú deve, e he coufa certa, que

he affy ; aquel a quem devem, pede ao moordomo que lhy faça

entrega. E fe o moordomo eftá a vagar de lhy fazer a entrega, ou

fe fe paga de la hyr, vay; fenom, diz aaquel que devem: Abrovos

a terra, e dade a mym o meu dyreito: e emtom danlhy ao moor-

domo o que ende ha daver fegundo a dyvyda, ou penhor por el,

e vam filhar o penhor aaquel que lhy deve a coufa, tanto que va-

lha a dyvyda.

Sobrefto mandou o dito corregedor, que a obra faça o moor-

domo como he de cuftume, e que leve o feu dyreito; fenom que

quando o moordomo a nom quyfer fazer, que o juyz per feu an-

dador, ou per outro homem façam dyreito, e entregas aas partes

que dyreito demandarem, e o moordomo o nom quyfer fazer.

E porque foy dito a Affonfo Afies corregedor, que cavaley-

ros, donas, e outros podrofos hyam ao fouto delRey, que he dado

aos pobres, e que ante do tempo en que devya feer folto, filham

hy coutadas apartadas cada huú per fy, e que metyam hy porcos,

e facodydores; e que nemhuú nom lhys oufava a entrar nas ditas

coutadas; e veendo que efto era muy contra dyreito, e contra ra-

zom> avendo de filhar os ricos e poderofos tamanho poder no que

nom era feu, e o que era dado a pobres: mandou e defendeu da

parte delRey, que nemhuú fidalgo, nem dona, nem outro por po-

dro-
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drofo que leia, nom entrem, nem metam gaado em todo o íbuto

fobredito per néhua guyfa, nem filhem, nem façam hy coutadas per

fy, nem per outrem. E qualquer que o fezer, ou hy entrar, ou man-

dar entrar, ante o dia que for folto, peyte quinhentos foldos pêra

EIRey, e perca todo o gaado que lhy hy acharem, ou for provado

que o hy meteu. E quanto é ao tempo folto, entrem hy come os

pobres, e nom com outro poder de jentes, per que os pobres nom

feiam minguados da la eímolla, fo a dita pena.

Item. Todolos coutos e honrras de quaaíquer cavaleyros, e

donas, e doutros quaesquer logares e peíToas, que aiam em termho

de Sam Martinho de Mouros, mandou que foffem devafíbs, e de-

vaffouas todas, e mandou que entrem em ellas o juyz, e o moordo-

mo, e todolos offyçiaaes delRey, come em terras devaffas : e man-

dou que qualquer que tolher, ou embargar a EIRey a fa jurysdiçom

nos ditos logares, que percam todalas herdades e dyreitos que hy

am ; falvo os que teverem cartas delRey de como forom ao edito, e

de como o EIRey lyvrou entom, ou ante, ou depoys; que manda

que fe as moftrarem que as traladem em eíte lyvro do concelho, e

que lhas guardem como en elas for conteúdo, e doutra guyfa nom.

E mandou que quaaefquer que morarem nos ditos coutos e honr-

ras, que feiam bem mandados, e obedeentes ao juyz, e meyrinho,

e juftiças de Sam Martinho de Mouros, en todo e per todo, come

os outros feus vezinhos. E os que o aífy nom fezerem, que os pren-

dam, e lhys dem pena, come aaquelles que fom defobedventes aa

juítiça. E eito fez porque ia aífynou dia e tempos, a que veeííem

moftrar cartas delRey, fe as avyam, de como efio lvvrarom, e o

iom moftrarom : e mandou que aguardem cartas algúas fuás def-

paço aos que as moftrarem, no tempo que en elas for conteúdo.

Pêro mandou, que quando o porteyro for pêra citar alguús que mo-

rarem em cafaaes de cavaleyros, ou dos cidadãos que teverem ca-

va-
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valos, e hy for o fenhor deles, ou feu moordomo, que aia de veer

o feu, que lhos peça ante pêra direito, pêro efto feiam citados, ou

os cite el des que os affy pedyr, fem contenda nemhúa. E fe hy

nora achar o fenhor, nem feu moordomo, que nora leyxe porem de

citar aquel que citar quyfer, fem contenda. E quanto he nas ey-

xecuções, façamnas fem embargo nemhuú.

Item. Mandou o dito corregedor, que todolos montes, e pa-

cygoos, e manynhos, e todalas ribeyras, e logares, en que fempre

paçerom, e talharom, e montarom os vezinhos de Sam Martinho,

que de todos hufem como fempre hufarom atá o tempo dora, e

paffados ainda dez anos aacá, fem embargo das coutadas que ora

hy fazem novamente. E mandou e defendeu da parte delRey, que

todos aqueles que coutadas fezerem daquy adeante, fenom as que

lhy forem dadas pola juftiça em cada huú ano, ou as que forem

dantygo, que pague por cada vez quinhentos foldos a EIRey, e

percam eftas coutadas.

Item. Mandou e defendeu da parte delRey, que nemhuú ca-

valeyro, nem fcudeyro, nem dona, nem outro por podrofo que feia,

nom tome portagem, nem peagem, nem pafiagem nemhúa na terra,

nem no ryo; e aquel que o fezer, perca toda quanta herdade ouver

naquel logar, en que filhar cada húa das ditas coufas. Cá eftas cou-

fas fom delRey, e daqueles que am jurysdiçom real, e doutros nom,

nem o podem aver.

Item. Porque o dito corregedor achou que efta terra de Sam

Martinho, cavaleyros, e fcudeyros, e outros podrofos, filhavam e

mandavam filhar pêra fy, perfy e per léus homêes, galynhas, e pa-

tos, e carneyros, e leytões, e freamas, e cabritos, e vacas, e boys,

e outras coufas pêra comer, e pêra fazer delas o que querem ; e

que efto hufavam de fazer muyto ameude, e que nunca eram pa-

gados ; ou fe o eram, que o eram trady e mal, e com gram dano

da-
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daqueles a quê os aífy tomavam : veendo que eito era gram mal, e

gram defpreçamento do eflado delRey, e da fa juftiça, nom que-

rendo comprar as ditas coufas hu as vendia, ou pedilas aas juftiças,

e tomandoas per fy, o que he contra dyreito, e contra juftiça; man-

dou e defendeu da parte delRey, que nemhuú nom foffe tam oula-

do, que filhaffe nemhúa das ditas cousas, nem pam, nem vinho nos

lagares, e eyras, nem nas cafas, nem em outros logares, fenom hu

as venderem, e pagando logo os dinheiros por elas quando forem

atavernadas, ou lhas as juftiças mandarem dar, ou derem. E qual-

quer que o doutra guyfa fezer, e filhar as ditas coufas, per fy ou

per outros, fenom per juftiça, que os pague logo com o tresdobro

do que valerem, fegundo a valia da terra andar das ditas coufas.

E do tresdobro feia huú do dono da coufa, e outro delRey, e outro

do concelho. E o que o quitar, pague o dobrado a EIRey.

Item. Mandou, que os que filharem os vinhos dos lagares

aaquelles que os logo nom quyferem vender de fas voontades, que

paguem como dito he, e de mays perca o vinho, e façao a juftiça

tornar daquel logar hu iouver, a feu dono. E fe o quytar qualquer,

pagueo a EIRey com o dobro, como dito he.

Item. Mandou, que os que filharem a palha mays que huú

feyxe, come he de cuftume, de cada cafal, donde he ia dyvyfado,

ou em outro logar, que lhy paguem por ela dez foldos por cada

feyxe: e eito todo feia per juramento das partes a quem filharem

as ditas coufas. E efto fez porque achou, que tomavam os fidalgos

e outros a palha, e outras coufas mujtas fem razom mays que de-

vyam ; de guyfa que os pobres lavradores eram por efta razom ef-

tragados, e danados do que avyam.

Item. Porque achou que os fidalgos vynham ao concelho, e

aiudavam huús, e eftorvavam outros, e que por efto vinha muita

torva aos da terra, e aos juyzes; e que per muytas vezes forom al-

guús,
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guús, também juyzes, come tabeliões, e outros, doeftados poios

preytos alhéos en que queriam falar, e falavam os fidalgos: man-

dou e defendeu da parte delRey, que nemhuú fidalgo nom venha

ao concelho falar, ante comer nem delpoys, na quarta feyra, fo

pena dos corpos, e de quinhentos quinhentos foldos pêra EIRey

;

poios quaaes logo manda penhorar pelo juyz, e meyrinho, e que

os guardem pêra elRey, e os entreguem ao fea almoxarife, e fcri-

vam, fenom que lhos paguem em dobro. E demays, que os que hy

veerem a eíTe dia foral, que lhy digam que fe fayam, e fe vam dy,

fenom deytemnos ende fora, e paguem o que dito he. E quanto he

por feus preytos, venham aa quynta feyra: e o juiz laçalhys con-

celho, e lyvreos com feu dyreito tanto que ante el veerem; e livres

eles, vaamíTe do concelho, e entom lyvre os outros que poder ly-

vrar. Pêro en feitos de forças, ou de jornaaes, ou de cryme, e de

corregymentos, ouça o juyz cada dia, e cada que poder nos outros

dias todos eftes feytos, e lyvreos com dyreito, fem embargo dos

fidalgos, como dito he.

Outro fy porque achou, que na ellyçom que faziam do juyz,

vynham hy fidalgos rogados pêra fazer quaes juyzes queriam fazer;

e por eito fe errara ia per muytas vezes, que nom fezerom os que

devyam, e fezerom outros que nom eram feitos como deviam:

mandou e defendeu da parte delRey, que nemhuú fidalgo nom ve-

nha aa ellyçom, nem a lugar hu a façam, fo a dita pena dos qui-

nhentos foldos a cada huú pêra EIRey; e que feiam logo ende dey-

tados, que nom eftem hy, nem en logar hu polfam ouvyr o que hy

diíferem, nem veer o que fezerem. E porque achou que o concelho

per pregom derom logar a alguús pêra vyrem ao concelho, pêro

Ihys fora defefo per EIRey, e pelos corregedores ; e outro fy outor-

garem que avyam por honrrados, e coutados alguús logares que

devyam feer devaífos, o que he contra EIRei, e contra a fa defefa

e
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e fa jurydiçom, o que eles nora podiam, nem devyam fazer; man-

dou que daquy adeante tal logar nom dem a nemhuú, nem lhys

coutem, nem onrrem nemhuú leu logar; e aqueles a quê o feze-

rom, revogoo, e mando que nom valha, e que leiam tornados no

eftado que ante ftavam. E mandou, que qual juyz, c vereadores,

e procurador do concelho, e tabeliões, e homeés boõs, que hy efte-

verem, e outorgarem daqui adeante tal couía, que percam os offi-

çios, e paguem quynhentos quynhentos foldos a EIRey. E mandou,

que os tabeliões nom façam cartas nem ftxomentos das ditas cou-

fas, nem doutras, nem per que nemhúa peíToa leia lbgeyta a outra

pêra o lervyr, nem lhy peitar nemhúa coufa, como atá ora feze-

rom ; falvo por foro de herdades, que leiam feitos chaammcnte, e

lem maa fabedoria, e fem engano. E as que doutra guyfa forem

feitas, nom valham. E eles que o fezeré, e os que os mandarem

fazer pêra aver ende os tributos e foros, paguem a dita pena a

EIRey.

Item. Porque achou o dito corregedor, que os canaaes, en

que EIRei e os outros avyam parte, que fe danavam per mingua

dadubo, que nom eram adubados como comprya; e que outrofly

des que o eram, que fidalgos e outros fe apoderavam dos pefcados,

e que os filhavam pêra fy, e que os outros nom avyam ende parte,

como devyam; e por efta razom, por tolher todo efte dano. mandou

que daquy adeante de cada huú ano aia y dous vigayros veedores,

pêra fazer adubar, e pêra fazer o que hy compryr, e huú jurado pêra

eftar en el, que o aia de veer todo geeralmente ; e que nemhuú nom

feia oufado, de per fy tomar nemhúa coufa dos ditos pefcados, fe-

nom per maão do dito jurado: e que o dito jurado dè a cada huú

dos ditos hereos a la parte dyreita, que devem daver. E qualquer

que contra efto for, pague o que dei tomar en tresdobro, e pague a

EIRev quinhentos foldos de pena ; dos quaaes aia o acufador cin-

que libras, e EIRei as vinte.

Item.
81
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Item. Porque o dito corregedor achou, que fidalgos davam, e

faziam dar querelas do juyz, e dos vereadores, e tabeliões, e pro-

curador do concelho, e do meyrinho, e porteyro, porque hufavam,

e faziam em feus offiçyos o que devyam; que os achacavam, e da-

vam deles querelas, e os fazyam prender, e desonrrar malyçioía-

mente : mandou que nemhuíí dos fobreditos, de que os ditos fidal-

gos derem querelas, ou fezerem dar a outrem, que nom feiam pre-

fos, falvo por morte domem, ou molher, ou por laydemento, ou

nembro tolhevto, ou por tal feito, que moftrem logo per que devam

feer prefos. E quando maas querelas e feas deles derem, tomem

logo húa ou duas : e fe acharem que fom verdadeiras, entom os

recadem, e façam dyreito e juftiça em eles.

Item. Mandou o dito corregedor, que a medida de Sam Mar-

tinho feia tal a do pam come a de Lamego, pêra comprar e ven-

der. E a delRey feia tal como fempre foy, pêra dar a EIRey os

movos. E que todalas outras medidas feiam britadas: e quem na

tever doutra guyfa, des que o padrom veer, pague vynte foldos

de pena, e brytemlhy as medidas logo. E façam vijr logo o padrom,

fem outra deteença, como ia dito he.

Item. Mandou o dito corregedor, que os juyzes, e vereadores

façam os almotaçees, falandoo antre íy ante quaes faram, e entom

o digam aas jentes, e lhys dem o juramento; e façam taaes, quaaes

virem que compre. E fe boõs forem, e os quyferem leyxar por

dous ou três mezes, ou por mays, façamno; e nom lhys feia per-

juifo em feu foro, nem hufos nem curtumes, mays que fe tornem

a feu curtume cada que quyferem, e poffam revogar os que affV

forem feytos.

Item. Mandou o dito corregedor, que en cada huú ano os

juyzes novos que entrarem com os vereadores, e com o procura-

dor
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dor novo, filhem conto e recado do que foy procurador ante effe

ano. E que o que acharem que delpendeu mal, e como nom de-

vya, que lho nom recebam en conto, fe por mandado dos verea-

dores nom foy. E que lho façam pagar logo com todo o ai que

dever, fe nom que lhy vendam come per dyvyda delRey, e metam

logo os dinheiros en rol do concelho.

Item. Mandou o dito corregedor, que hufem de fazer o con-

celho aa quarta feyra, e quynta feyra, como ia he fcripto; e affeen-

temffe tanto que lavrem da miíía da prima, e ertem hy atá meyo

dia, fe tantos preytos teverem pêra lyvrar; e dem revelias des ora

de terça adeante contra os que nom veerem, e as revelias nom paf-

fem atá cima do concelho. E fe a parte veer ante que fe o juvz

erga do concelho, poffa purgar, pagando os dinheiros ao tabeliom

que fcrever a revelia; convém a faber, feys dinheiros ao tabeliom,

e dous dinheiros ao que der o pregom; e entre a feu preyto, e feia

logo ouvydo. E fe veer depoys que fe o juyz erger ante que fe

vaa, pague o que dito he, e as curtas deífe dia, e en outro dia do

concelho venha fazer direito.

Item. Mandou o dito corregedor, que quando algíía enquify-

çom for filhada antre as partes, que dem ao enqueredor feys di-

nheiros, e paguem ao tabeliom fa ferita.

Item. Mandou o dito corregedor, e defendeu da parte del-

Rey, que nemhuú nom feia tam oufado, que vaa contra o juyz, e

procurador, e vereadores, e almotaçees, e meirinho, e tabeliões, e

porteyros, e jurados, e offiçyaaes do concelho, por coufas que fa-

çam, nem por razom das fas obras; nem Ihvs digam nem façam

mal, nem nos ameacem: e aqueles que contra ifto forem, manda

que feiam logo prefos e enquerudos, efeialhys eftranhado pelo juvz

;

ou
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ou envyem a EIRey ou a ele a eaquifyçom, e mandarlhá dar pena

per tal guyfa, que aqueles feiam efcarmentados, e que os outros

filhem eyxempro, e que aiam receo e medo de taaes coufas fazerem

contra os que teem logar de Deos e delRey, e feus offiçios, per que

devem feer muyto honrrados, e temudos, e receados, de os leyxar

obrar do que quyferem fazer en feus offiçyos, e fayr com eles cada

que os chamarem, e fazerem en todo o que Ihys mandarem. Cá

eles an de dar recado da terra, e das obras dela, e das coufas que

fe fezerem, fenom averem por pena qual Ihy for alvidrada.

Item. Mandou o dito corregedor, en feito das coomhas dos

gaados e das beftas, que dos boys, e vacas, e beftas que acharem

nas vinhas, ou em eyras^ ou em pumares, ou em paães, des dia de

Santa Eyrea, e atá fevereyro, que paguem por cada cabeça huú

foldo ; e des fevereyro adeante atá SantaEyrea, cinque foldos por

cada cabeça; e correger os danos que fezerem a feus donos. E fe

forem de maão metuda, ou andarem hy affabendas daqueles cuias

forem, ou de feus guardadores, paguem por cada cabeça dez fol-

dos, e corregerem en dobro todolos danos que fezerem; e de

mays, feeralhys eftranhado ao danador com efcarmento de juftiça,

fegundo o feito demandar.

Item. Dos porcos, e das ovelhas que acharem nos fobreditos

logares, e outroffy das cabras, quando efteverem fem fruyto, pa-

guem por cada cabeça dous dinheiros ; e com fruyto, da ovelha

quatro dinheiros, e das cabras e porcos de cada cabeça huú fol-

do ; e corregerem en dobro o dano que fezerem, quando efteverem

com fruyto.

Item. Mandou o dito corregedor, que todo home ou molher,

que talhar arvor alhéa per pee, das que dam fruytos, ou que te-

nham vydeyras, que paguem feffenta foldos. E fe talhar ramos

de-
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delas, paguem dez íòldos. E fe talharem outras arvores das que

nom dam fruyto, nem teem vydeyras, que eftem cm valado alhéo,

ou dentro terras, valado, ou lavradio, pague dez foldos; e corre -

gam os danos a feus donos.

Item. Mandou o dito corregedor, que o juyz que ora he de

Sam Martinho de Mouros, e todolos outros que o forem daquy

adeante, que façam compryr e guardar todalas coufas, e cada húa

delas, que fom contendas en efte lvvro; e que faça levar as ditas

coomhas pêra o concelho. E qualquer juyz que o affy nom fezer,

que pague a EIRey quinhentos foldos, e de mays correga de fal

cafa en dobro todo o dano que as partes receberem.

Efte lyvro mandou o dito corregedor efcrever per maão de

my Martim Domingues, tabeliom geeral na comarca do meyrinha-

do; e pofe hy feu final per fa maão; e mandou que foííe feelado

do feelo delRev da dita comarca. E eu Martim Domingues, tabe-

liom geeral fobredito, efte lyvro per mandado do dito corregedor,

per mha maão fcrevy, e meu final aquy fiz, que (Signal )>g publico)

tal he = Affonfo Anes • • •

NOTA
Ejle Documento acha-se no Maço 8.° de Foraes antigos, Ar

.° 6.° no

Real ArchtPO, em hum Caderno original de tre^e folhas de pergaminho

não numeradas.

FO-
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FOROS
DE

TORRES NOVAS.

E
1
n nome da fanta trijndade padre, e filho, e ípiritu fanto,

i amen. Porque Deos poderoso, juiz juftiçoso, mandou a tu-

dolos hufantes poderio na terra, reger o poboo fometudo a elles,

em juftiça, e em higualdade, affy como fee no livro de Salamon

:

ajudade juftiça aquelles, que julgardes a terra: E por eííò eu Dom
Sancho, e mha molher Reynha Dona Dulcia, com noflos filhos em-

fembra, polo oragoo de Deos enfinados, mandamos coufas necef-

farias, convém a faber, remover mifericordiofamente roubos, e en-

jurias dos homés morantes em Torres Novas; propefantes mayor,

e milhor coufa feer em na faude das almas com o ganhamento das

coufas defte mundo feguimos amanho (i). Onde mandamos taaes

degredos em efta villa, fo noííò poderio eftabeleçudos.

Se alguém pela ventuyra roubar, ou matar, ou romper cafas

com armas, ou der feridas, ou britar portas, entrante aa cafa per

força, em no couto da villa, peyte quinhentos lbldos.

E fe roubar, ou matar fora da villa, peyte feífenta foldos.

E

(i) meditantes maius et melius in animaram falute, quam in cadu-

caram rerum adquiiicione lucram nos effe confecuturos. Foral antigo de

Torres Novas, no Maço 12 de Foraes antigos, N." 3. foi. 8 }. Col. 1.*
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E mandamos, que cada huú tome la mulher, que ha pêra re-

cadar, ou filha, que hainda nom foi cafada, hu querque ha achar,

fem peyta.

O filho, que feu padre em fa caía tem por feu fergente, to-

meo em qualquer logar fem peyta; tirante ítas coufas, que nom

quebrante fobrel portas, nem feyra alguém.

Item. Pola merda metuda em boca peytõ feífenta foldos em

qualquer logar.

E fe alguém ferir com armas aparelhadas de feu grado per

fanha, em no couto da villa, peyte feífenta foldos.

E fe for fora, peyte trinta foldos.

Eftas fom as feridas confelhadas: aquelle que confelheira-

mente demanda amigos, ou parentes, ou armas, ou tochos, com

que ferir vaa, e fere por verdadeira guyfa(i), peyte feífenta fol-

dos (2).

Item. Por todalas feridas, de que deve fatisfazer, entre aas

varas, fegundo o foro velho de Coinbra, ou comprir(3) aquellas

aaquel a que deve fatisfazer.

Item. Signal dalcayde, ou de juiz he tehudo em teítemunho.

Item. A cafa dalguú nom feia penhorada, falvo fe for cha-

mado per dereyto.

E

(1) per veram exquilam. Foral antigo de Torres Novas.

(2) Pro membro abscifo fexaginta folidos pectet. Foral antigo de

Torres Novas.

(3) comparet. Foral antigo de Torres Novas.
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E fe alguú demandou algúa coufa doutro, deve refponder

perdante a juíliça com feu dereyto.

Item. Se alguú devedor for tehudo por revel a alguú, e nom

poder haver daquel o que feu he, fe fezer aveença com o moor-

domo, mandamos que o moordomo non aia fenom a dizima da-

quelo que tirou do aver do revel; falvo fe for de hufura, ou fe

preiteiou com el(i).

Item. Todalas tenções do noífo moordomo leiam per enqui-

riçom daquellas coufas onde poderem haver emquifa dereyta : e

aquel que efcufar (2) verdade, e negar, feia tehudo a perder outro

tanto do feu, quanto damno fez aaquel, e outro tanto ao fenhor

da terra; e des y adeante nom feia tomado por teftemunhas.

Item. Se alguú vogado (3) fezer compoliçom com o moordo-

mo, per razom daverem algúa coufa, e lhy for provado que tal he

per algúa guyfa (4), fegundo a quantidade da malícia que quebran-

tou, ou que compôs, feia atormentado no corpo, fenom houver

que peyte; e nom feia ouvido, fe nom der fiador primeiramente

nas maãos das juftiças.

Item. Defendemos que todos aquelles deite oficio, que fe fa-

zem vogados (5) falfos, e nom ham tanto (6) que fe cavidem, cá

por taaes toda a terra he perduda.

E

(1) fed de ufura accipiat quantum pepigerit cum eo. Foral antigo

de Torres Novas.

(2) qui fciverint. Foral antigo de Torres Novas.

(3) vozarius. Foral antigo de Torres Noras.

(4) exquifa. Foral antigo de Torres Novas.

(5) vozarios. Foral antigo de Torres Novas.

(6) tortum. Foral antigo de Torres Novas.
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E pêro que o moordomo e as juftiças feia prefentes, e alguú

fe queyxe no concelho dalgúa coufa, o moordomo nom tome

aquel queyxume por voz; falvo fe aquel que fezer o queyxume,

differ ao moordomo: doute efte queyxume por voz.

Item. Se alguú em defendimento de feu agro, ou de fa vinha,

ou de feu orto, lbulhar alguú danador, pêro que o demandador

feia ferido, ou chagado; mandamos que o fenhor da vinha nom

peyte: e fe o danador ferir o fenhor do agro, fatisfaçalhy; e qual-

quer malícia que lhy fezer, peyte.

Item. Defendemos, que nenhuu na villa nom traga armas; e

fe as trouxer, e nom ferir, perca as armas.

Item. Se alguú falfar varas, ou covados peyte cinqui foldos.

Item. Se alguú da cafa doutro, ou de fora da cafa, tomar al-

gúa coufa per força, e feu dono veer com rancura ao alcayde, ou

aas juftiças, ou ao moordomo, paguelho em dobro.

Item. Se algué per dereyto fezer fa mulher puta per derevto

juizo, que lhy fez adultério, as fas coufas feiam no poderio do fe-

nhor per tempo (i).

Item. Defendemos, que nenhuú nom oufe a talhar carrevras,

nem ftrados com valados, nem muden marcos, fem outoridade do

concelho, feia condepnados em quinhentos foldos, pague polo foro

da terra; e o almotacé feia em concelho; e o moordomo, e as juf-

tiças, e o porteiro do concelho feia comdepnados em quinhentos

foldos (2). Item.

(1) Siquis uxorem íuam jufto judicio adulteram fecerit, res fuc fint

in potcftate domini tcrre. Foral antigo de Torres Novas.

(2) Defendimus, ut nullus audeat taliar cum vallo carreiras, vel ftra-

tas autorizaias de concilio, rec mutet marchos, qui vero hoc fecerit, sa-

net per fórum terre : almotaze fit de concilio; maiordomus, et feion, et
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Item. Aquel que fezer furto, peyte affy como he cuftume da

terra, ou feia comdepnado.

Item. Qualquer que ladrom ou malfeitor achar, prendao fe-

gundo feu poder, fem temor (i) dos feus parentes, e do homezio.

Item. Se alguém entrar em vinha, ou em almoynha dalguem

furtivilmente de dia, per razom de comer; ou com fa maão befta

meter em ferraãe, peyte cinco foldos.

Item. Se alguém de vinha ou dalmoynha, em regaço, ou em

taleyga, ou em ceita, trouxer algúa coufa, ou fegar ferraãe, peyte

huú maravedi.

Item. Se alguém for de noyte achado fortivilmente em vinha,

ou em ferraãe, ou em almoynha, peyte feffenta foldos, e o que

trouxer veftido; e deite peyto o fenhor do trabalho haia a meya-

dade ; e fe nom houver que peyte, feia pregado na porta per huú

dia, e des ende feia açoutado.

Item. Se Mouro dalguem for folto, e fezer mal, o fenh or de

refponda por el, fegundo o mal que fezer; ou o leixe na maão do

moordomo.

Item. O moordomo nom filhe Mouro de nenhuú que traga

liamento, nem Moura folta, por qualquer mal que faça: mays fe

o fenhor da terra, e o concelho vir que tal coufa fez, perque deve

a feer apedrada, ou queimada, feia apedrada, ou queimada : e fe

verdadeiramente tal coufa fezer, perque deva feer açoutada, e o

corpo feer atormentado, feia açoutada; e des que a açoutarem,

quer el, quer ella, feia dado a feu dono.

Item.

iufticie, et portarius de alcaide fint cauti in quingentos folidos. Foral an-

tigo de Torres Novas.

(i) fine calumpnia. Foral antigo de Torres No7>as.
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Item. Se algué fezer fiadoria, fe a nom comprir fegundo de-

reyto, peyte efla meefma.

Item. Quem vender vinho em relego, peyte feffenta foldos;

per quantas vezes for achado que vende vinho per tantas vezes

peyte feífeenta foldos.

Item. Toda befta que for á eira, ou a lagar por aluguer, faça

foro de almocreve; e eftas malícias mandamos peytar, e nó outras.

Item. Mandamos, que da jugada fe faça affy: que todo aquel,

que lavrar com jugo de boys, dè féis quarteyros, e os três quar-

teyros feia do melhor outono; e o melhor outono he fte, trigo, e

cevada, e centeo : e da fegunda, convém a faber, milho, e payço,

dè outros três quarteyros, fe o lavrar.

E em pêro que o lavrador lavre com duas jugadas, ou com

três, ou com quatro, ou com cinco, ou com féis, ou com dez, ou

com vinte, ou com mais, dè de jugada tantos quarteyros, quantos

daria da húa jugada, fe todo fte pam lavrar.

Item. Mandamos mais, que de jugada, ou de quarto, o fe-

nhor do trabalho dè qual quizer.

Item. O cavão dè de jugada féis alqueyres ataa três geyras;

e fe fezer mais que três geyras, dè huu quarteyro por jugada ; e

efta jugada feia per quarteyro de defaffeis alqueyres, per alqueyre

de dereyto.

Item. Dos moynhos nom receba os moleyros ftnom de qua-

torze alqueyres huú, e fto feia fem oferçom; e os botelhos feia

quaes as juftiças, e concelho virem por dereyto; e fe o moleiro

ende ai fezer, elle com o aver feia metudo em o poder do fenhor

da terra.

Item.
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Item. Se alguú cavalo morrer, o cavaleyro ftè em fa honra

huú armo.

Item. Se o cavaleyro veer em velhice, que nom poffa caval-

guar, em tempo de fa vida feia em honra de cavalaria.

Item. As herdades dos cavaleyros feia livres.

Item. Se o cavaleyro morrer, a mulher que fica, feia honrada,

aífi como era em dias de feu marido.

Item. Se pela ventuyra o moordomo, ou a juítiça, aquefte noífo

Foro romper por oflicio, ou por amor alguú, eífe e fas coufas feia

no poderio de fenhor da terra. Feito foi no mez doytubro, era de

mil duzentos e vinte e oito annos.

Item. Todas eftas coufas achamos efcritas na carta de Tomar:

e muitas outras coufas que elles fazem, que nom he conteúdo na

carta, aífy como elles fazem, aífy fazemos nos. E eu Rey Dom

Sancho, que aquefte firmamento deita carta mandei fazer, e a for-

teleguey com minhas maãos próprias, antre os meus vaífalos.

Aqueles que prefentes forom, foi Dom Martinho bifpo de Coim-

bra: teftemunhas o conde Dom Meendo, Dom Pedro Affonfo, e

Meen Deítrenia alcayde, e Pedro de Maçanieira moordomo, e

Juyaãe notairo delRey: Dom Sueyro bifpo de Lixboa.

H,_e coítume da vila de Torres Novas, julgado, e aguardado,

e hufado per efta guifa. Que por feridas chaãs que huú home dè

a outro, que feia negras ou fangoentas, em que nõ aia laydimento,

nem nembros tolheytos, nem offos tirados, ftè em huú cudeyro a

fefeenta varas por taaes feridas aaquel a que fez o mal, nas pef-

foas iguaaes que feia cavaleyros.

E
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E fe acontece que o cavaleyro feyra o peom, ftará o cava-

leyro aas varas, fe quifer; e fe nom quifer, peytarlhá fefeenta

foldos.

E fe o peom ferir o cavaleyro, ftarlhá o peom aas varas ; e fe

lhas quifer comprar, peytarlhá quinhentos foldos, e nom lhe ftará

a elas.

He coftume da vila de Torres Novas aguardado per coftume,

que fe alguú cavaleyro ferir outro cavaleyro de feridas, que feia

teudo a lhy ftar a fefeenta varas; e ftarlhá a elas, fe quifer, ou lhy

peytará quinhentos foldos.

He coftume da vila de Torres Novas, que fe alguú cavalevro

fanhudamente dá empuxada a outro, que o nom feyra de fendas

negras e fangoentas, ou o nom levar a terra, ftarlhá a vinte varas

pela guifa que dito he em fuftã; e efta claufula da compra delas

nõ havemos determinhado da compra delas.

He coftume, que fe huú peom ferir outro peom de feridas, de

feridas, de que lhy deva ftar a fefeenta varas, ftarlhá a elas, fe qui-

fer, ou lhe pagará por elas fefeenta foldos.

Outrofy he coftume, que fe alguú empuxar outro cõ maa ten-

çõ, e o nom levar a terra, ftarlhá a trinta varas ; e a compra deitas

trinta varas nom no havemos terminhado.

Quando contece tal feito antre os cavaleyros ou peões, e for

negado aquel que o ha de provar, provalohá per efta guifa; fe qui-

fer per teftemunhas; e fe nom quifer provar per teftemunhas, pro-

valohá per efta guifa; fazendo huã crux no chão em concelho, e

poendo a maão na crux, e a outra na ferida; e fe differ: par efta

crux,
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crux, em que eu tenho fta maão, fta ferida em que tenho fta maão,

deumha fte que acufo: entã o haverá por prova.

Outrofy he coftume, que fe a parte adveríaira quizer desfazer

tal juramento, e differ, que el quer provar, que ante deite feito, e

deita acufaçõ do que o acufa, que havia antreles mal querença, ou

omezio, e provado for ; ítonce tolhe a prova do juramento, e fica

a el a prova das teítemunhas.

Outrofy he coftume, que fe tal feito contece antre algúas pef-

foas, convém a faber, em moynhos, ou em fornos, ou em rios, ou

em hermos, e hi comprir teítemunhas, e hi nomear molheres per

teftemunhas, que valem como homens per coftume.

He coftume na dita vila de Torres Novas, que fe algúa mo-

lher de cavaleyro ferir outra molher de cavaleyro, ou alguú homem

que aaffi feyra, ha honra per coftume, que ha feu marido.

Stá per coftume, que fe algúa molher ouver deitar aas varas

a outra molher, ou a homem, o marido deita molher que affy ha

deitar aas varas, as dará a fa molher, convém a faher, em húa

cafa apartada, ítando de prefente a juítiça, e aquel que recebeo o

mal. E o juiz mandará poer huú chumaço dantre fy, e filhará húa

daquelas varas, e dará com ela húa ferida no chumaço, e dirá a

feu marido deita mulher, que ha de receber as varas : per efta gui-

fa, que eu dou efta ferida em efte chumaço, per efta guifa dade as

feridas . . . fla (
a

) molher : e fe lhas der meyores, entom a juítiça

lhas mandará dar a outrem, per aquela meefma guifa que as el

deu no chumaço.

Eftá

(a) Talve$ a effa, ou a voífa.
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Eftá de coílume, que fe a molher for vehuva, e nom ouver

marido, que o juyz Ihy mandará dar as varas a huú feu parente

mays chegado, per aquela meefma guifa.

He coftume, que as varas que ham de dar affy aos homens,

como aas molheres, ham de feer de longo tamanhas como braço

de huú homem, e húa polegada, e feerem de vides, e feerem tá

grafias, que calham per huú anel dos mancebos dos carniceyros:

eftas varas nõ ham de feer recoytas, nem cortidas; e deve levar

tantas varas que o avondem; e fe as nom levar, ou lhy quebran-

tarem as que aífy levar, ftonce nom lhy ftará a mays varas, nem

lhas dará com aquelas que aífy quebrarem.

He coftume, que aqueles que aífy ouveré deftar aas varas,

que tenha os cabelos legados: e aquel que lhas ouver a dar, que

lhas dè em guifa, que lhy nom tanga os cabelos; e fe lhos tanger,

daly adeante nom ftará a elas.

Na claufula do Foro, em que diz que he contehudo, que fig-

nal dalcayde ou de juyz feia tehudo come teftemunhas, dizem que

he coftume da vila de Torres Novas aguardado por coftume, que

o juyz, ou o alcayde podem encoutar o algué em nome doutrem,

dizendo o alcayde, ou o juyz : eu vos ponho encouto, que tal coufa

que teendes, que o dedes a nenguú, ou nom no entreguedes em
vofa cafa, nem em voífa herdade, ou doutrem alguú, que lhy

aífy feia querelofo: e o que aífy britar o encouto, que pollo al-

cayde for pofto, pagarlhá fefeenta foldos ; e demays tornará a coufa

ao eftado em que ftava, quando lhy o encouto for pofto; e fe

britar o encouto, que lhy for pofto pollo, e o feito for tal, que

feia do alcayde, ou do moordomo, qualquer deles a que perteen-

cer o feyto, levará eftes fefeenta foldos.

He



618 FOROS

He cosftume da dita vila, que o juyz pode citar qualquer

reeo, que feia querelado do outor, que lho quite fem dando . . . . (a)

pola citaçom que aíTy for feita, refponderá e fará dereito e valerá;

e fe for dito pelo alcayde, ou polo moordomo, que lhy manda dar

algo per razom do feyto, que fe ouve em juizo, entom o juyz

lhy mandará proveer, fegundo a natura do feyto.

He coftume na dita vila, que fe as partes de feu prazer

vêem perdante o juyz fem citaçom, e quer refponder o reeo ao

outor fem citaçom, que lhy feia feita polo juiz, ou polo alcay-

de, ou polo moordomo, nõ haverá hy dizima; falvo fe o alcay-

de, ou o moordomo fezer a eyxecuçõ da fentença, que aífy o

juyz der; cá entom levará o moordomo a dizima, fe for de di-

nheiros a eyxecuçõ; e fe for de roupa, ou de herdade, ou de

cavalo, ou gaados, ou outras coufas femelhavijs a efto, levará

aquelo que for traufado em alvidro do juyz : e outrofy fe feyto

for do alcayde, quer de movil, quer de raiz, nom levará dizima,

e levará aquelo que lhy for tauffado pelo juyz.

Dizem que he tehudo no Foral da dita vila, que cafa de

nemhuú vezinho nom feia íeelada, fe ante nom for chamado a

dereyto; e dizem que he coftume hufado, e aguardado por cof-

tume, que nenhum vezinho, que feia arreygado, nõ feerá penho-

rado em nenhúa coufa de feu, ataa que nom feia chamado a

dereyto : e íe o for, o juyz o mandará entregar da penhora, que

lhy aífy for tomada, fem pagando nenhúa coufa por aquelo, que

lhy aíly entregam.

He coftume da dita vila, que fe alguú homem hy mora, que

nom feia reygado, ou qualquer de fora, que feia penhorado aníe

da

(a) EJlá meia linha em branco.
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da citaçom que lhi for feita, ftes que affy forem penhorados, fe

alguú vezinho de Torres Novas o reygar em aquelo que for pe-

nhorado, e o vezinho de Torres Novas for reygado em tama-

nha contia, em eamanha eles forem penhorados, entom os juy-

zes os mandarom entregar, e fazem de fy dereyto.

Dizem que he coftume da vila de Torres Novas, que fe al-

guú devedor for tehudo a pagar algúa coufa a outro, e nom

poder haver aquelo que feu he, e fezer aveença com o moor-

domo pêra lhi fazer haver o feu, o moordomo nom haverá fe-

nom a dizima daquelo que tirar do haver do devedor; falvo fe

for haver dofura; e fe for haver dofura, haverá o moordomo

quanto fe preyteyar com el.

He coftume da dita vila, que fe o demandador meter em

dizima o moordomo de coufa certa que lhy alguém deva, ou que

nom feia chamado a dereyto polo moordomo, pêro que o deman-

dador nom vença todo aquelo que demanda, ou parte dele; o

outro pagará dizima ao moordomo daquelo que nom venceo, e

o devedor pagará dizima daquelo que for vençudo.

He coftume da dita vila, que fe o moordomo nom quer ir

chamar algíias peífoas a alguém que lho mande chamar, fem

avijndofe logo com el, e fe aquel que manda chamar fe ave com

el por coufa certa, o moordomo nom levará fenom aquelo por que

foi a aveença feyta; e o moordomo he tehudo de penhorar, e

coftranger pola aveença que aífy fez.

He coftume da dita vila, que fe alguú mandar chamar outro

por divida que lhe deva, o moordomo nom hirá penhorar, nem

chamar efte, fe nom quizer, fenom pola dizima.

He
SJ
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He coftume da dita vila, que fe o moordomo nom quizer

chamar, nem penhorar, nem coftranger pola dizima, que o al-

cayde vaa chamar, e penhorar, e coftranger pola dizima.

He coítume da dita vila, que fe o moordomo, nem o al-

cayde, nom quiferem chamar, nem penhorar pola dizima, que

o porteyro do concelho hirá hy por ela.

He coftume da dita vila, que tençom qualquer que feia do

moordomo, e dos hovençaaes, fe for negado por alguma contia

que feia, fto feia provado per teftemunhas: e a prova que fe ha

de dar fobrefto, receberlham três teftemunhas, e nom mais; e fe

lhy empugnarem huma, receberlham outra em feu logo.

He coftume da dita vila, que fe alguú moordomo, ou oveen-

çal, ouver preito com alguú da vila, per razom de fas oveenças;

fe o vezinho da vila, ou outro qualquer ouver de provar algu-

ma coufa contra o moordomo, ou ovençaaes, feerlham recebudas

ataa trinta teftemunhas, fe as dar quifer.

Na claufula do Foral he contehudo, que quem fouber ver-

dade, e a negar, feia tehudo a perder outro tanto do feu: e efta

he hufada, e aguardada, fegundo he terminhado per EIRey.

Na claufula que he contehuda no Foral, que fe alguú voga-

do fezer compofiçom com o moordomo em razom daver, ou dal-

gúa coufa, fe provado for que tal he por algúa guifa, feia ator-

mentado no corpo. Tal feito nunca antre nos foi alegado, nem

paífou de nenhuú, nem fe hufou, nem coftumou fobrefto nemi-

galha.

He coftume da vila de Torres Novas, que fe alguú homem

a
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a outro fezer força, ou defaguifado fobre fas herdades, ou fobre

outra coufa qualquer, em que fte quereloíò, aia daver corregi-

mento da força, que lhy fez, ainda que per el feia querelado ao

alcayde, ou ao moordomo, ou ao juiz, em concelho, ou fora do

concelho: o alcayde, nem o moordomo, o nom poderam tomar

por voz, nem haverá a péa, que he dada ao forçador; pêro fe

aquel a que fezerem força, difier ao alcayde, ou ao moordomo,

que lhy dá a pena por voz, o alcayde, ou o moordomo, a que

affy for dada, havelaá, demandandoa aquel, a que foi feito o

dano, fe for vençudo por el; e fe a el nom demandar, nem na

vencer, o alcayde, nem o moordomo, a que aífy foy dada, nom a

haverá, nem a poderá demandar.

He coftume da dita vila, que fe alguu homem achar em fa

vinha outro, ou em fa orta, ou em feu agro, fazendolhe dano ; fe

lhy o dono que lhaífy acha, lhy quizer tomar o penhor por aquel

dano que lhy faz, he tehudo per coftume a lho tomar : e fe aquel

que faz o dano, lho defende, e lho nom quer leixar, efte danador,

ainda que vaa ferido defle a que faz o dano, nom he tehudo o fe-

nhor do lugar a lho correger, nem o feu homem, fe lho fezer fo-

bre tal defendimento ; e fe o danador ferir o fenhor do lugar, ou

o feu homem fobre tal defendimento, feerá tehudo a lho corre-

ger, fegundo o curtume da terra.

Na claufula do Foro em que diz, que nom traga armas nem-

huú homem na vila, e fe as trouxer que as perca: eito agardalfe

de as perder, fegundo he mandado per EIRev.

Dizem que he coftume da vila de Torres Novas, que fe a al-

guú acharem cobodos, ou varas mengoadas, que nom feia da cra-

veyra de concelho, que peyte cinco foldos, e que lhas britem.

He
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He coftume, que fe alguíí tomar a outro algúa coufa que feia

íua per força, em fa cafa, ou fora de fa cafa, fe efte a que aífy

tomarom, o quifer demandar em juizo, efte que lha aífy tomou,

per coftume he tehudo a lho pagar em dobro; e fe a coufa pa-

recer que aífy foi tomada, entregarlhaá com outro tanto, quanto

a coufa valer.

He coftume da dita vila, que fe alguú homem, ou feus fi-

lhos, ou feus mancebos, acharem gaados doutrem em feu dano,

e os trouxer a fa prifom, e os hy tever; fe lhe aquel cuios forem

os gaados, ou outrem por el, lhos daly tomar fem voontade da-

quel que os aífy tem; aquelles que os aífy tomarem, pagara o fti-

mo a que erã tehudos de pagar com dobro, a eftes a que os aífy

tomarom: pêro fe ftes fenhores dos gaados trouxerem penhores,

que valha o ftimo do dano, porra o penhor, e filhará feu gaado,

e nom feerá tehudo ao dobro.

He coftume, que fe alguú homem, ou feus mancebos, ou al-

guém de fa cafa, achar beftas, ou gaados em las vinhas, ou em

feus olivaaes, ou em fas ortas, ou em outros feus logares, em que

aia degredo de péa de dinheyros; aquel que os achar, e as trou-

xer pêra fa prifom, fe lhas outrem for tomar,, entregandoas, ou

teendoas em fa prifom, nom lhy dando ante penhor, ante que o

tome; aquel que as tomar, pagará o degredo em dobro a aquel

que fezeerom o dano; e efte que os achou, faz per fa verdade a

achada, também de dia, como de noite: pêro fe aquel contra que

querem fazer tal verdade, quizer provar, que o dono da coufa,

ou o achador lhy quer mal dante, tolheria a verdade .... (<*), e

fica ao outro de o provar per teftemunhas.

He coftume, que fe alguú homem, ou feus vezinhos, ou feus

ho-

(a) Efte pajfo eftá ob/curo.
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homens de fa cafa, acharem beftas, ou gaados bravos, e os nom

poder prender, e fczer per ia verdade cuios erã, e que os achou

em feu dano, levará deles o degredo, ou ftimo, affy como he de-

vifado pelo concelho, affy como daqueles gaados que tevcffe em

fa priíòm ; e fará per fy penhora em outros gaados manfos, deites

cuios erã os bravos.

He coftume, que fe alguú homem, ou os da fa cafa, ou feus

vezinhos, acharem bois, ou vacas, ou beftas cavalares, ou mua-

res, em fas vinhas, ou olivaaes em que aia degredo, que feu dono

levará de cada huraa cabeça fenhos maravedis; e das beftas as-

nares, cinco foldos de cada huma cabeça.

He coftume, que fe alguú homem meter bois, ou beftas em

ortas doutro, aquel dono do logar, ou os de fa cala, ou feus ve-

zinhos que os hy acharem, levará de cada huma cabeça feífenta

foldos.

He coftume, que fe alguém achar porcos em fas vinhas ma-

duras, matalos ha, fe quizer, e cortarlhys ha as cabeças quanto

tanger o bico da orelha pelo pefcoço, e havelas ha; e feu dono

dos porcos levará os toros : e fe aquel que os aífv achar nas vi-

nhas, os nom quizer matar, e os trouxer a fa prifom, levará de

cada cabeça almude de vinho.

He coftume, que fe o homem, ou os de fa cafa, ou os feus

vezinhos achar cabras, ou ovelhas em fas vinhas, ou olivaaes em

que aia degredo, levará de cada cabeça dous foldos ; e eito fe en-

tende nas vinhas, e nos olivaaes da vila.

Na claufula do Foro em que diz, que fe alguú fa mulher fe-

zer
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zer puta per dereyto juizo, que lhy fez adultério, as fas coufas

feia em poder do fenhor da terra : efta claufuia nunca fobrela vi-

mos huíb, nem coftume, nem terminham per feyto.

He coftume, que fe alguú homem com valos cortar carrei-

ras, ou eftrados do concelho, que aquel que affy cortar, fe for . . .

ante o concelho per fy, . . . . e tornar ao ftado em que ante eftava

fem peyto nenhuúfa).

He coftume, que fe alguú homem britar carreiras, ou eftra-

dos com valos que feia do concelho, fe paffar anno e dia, efte

que affy ftever em poffe, o concelho o chamará perante as jufti-

ças, e defembargarfá com dereyto.

Na claufuia do Foro em que diz, que quem mudar marcos

:

fobrefto nom ha coftume, mays aguarda fobrefto o dereyto.

E da claufuia do Foro em que diz, que o almotacé feia do

concelho : he coftume aguardado de fempre, daver hy dous almo-

tacees mayores : eftes almotacees fom jurados poios juyzes do con-

celho; e eftes almotacees fazem huu homem vezinho, e fazem no

jurar que bem e dereita mente efcreva em o officio da almotaça-

ria, ....(*) coufas que cumprirem.

He coftume, que fe eftes almotacees andarem em degredo,

o carneceiro, ou paadeira, ou outro que haia de fazer cooyma

de cinco foldos, ou de mais, que feia péa de dinheyros, que efta

péa que affy for achada, o concelho levará a terça parte dela, e

os almotacees todos três as outras duas partes que aííi fica; e os

almotacees todos três parta as duas partes per terças.

He

(a) Nejle paragrafo não fe podem ler os dous paffos apontados.

(b) Não fe pode ler uma palavra.
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He coftume, que fe for achado per eftes almotacees, ou por

cada huíí deles, alguíí homem, ou mulher em péa, que pela verdade

deftes almotacees he creudo, como feer provado per teftemunhas
#

He coftume, que os almotacees feia metudos de cada mez

pelos juizes, e concelho ; e eftes almotacees hã jurifdiçõ douvir os

feytos, que pertencem da almotaçaria: convém a faber, azinha-

gaas, e de canos daguas, ou de fervidoões delas, e deftras que

alguús fazem, ou querem fazer em feus logares, e dos hedificios,

e afeentamentos que alguús fazem antre fy, e das ruas, e das fer-

vidões, e limphidades delas, e dos refios, e dos logares de que o

concelho hufa de fervir, e das medidas do concelho, e dos mef-

tevraaes da çapataria, e dos alfayates, e dos outros ceevros, e dos

portos, dos rios, e das fontes, e das fervidões delas, e dos refios

das aldeyas, e da commonidade de cada huú dos logares. Pêro

fe acontece, que alguús demanda, ou querem demandar algumas

peffoas, que também fe o demandador come o demandado fom

higuaaes, affy como vezinho e vezinho, per razom de fervidõe;

dizendo que a deve daver per fa herdade per alguú ribeiro, e

fonte; que fto preyto que he dos juizes, e que os juizes convém

e defembargam, e que fe cada huma das partes apella, que lhy

dã a apellaçom pêra EIRey: mays le acontece, que a fervido he

antre concelho e concelho, ou antre aldeya e aldeya, que o feyto

feja commú; e os almotacees fom é juizes; e que fe apellã as

partes, que apellã pêra os juyzes, e que outra apellaçom nom ha

hy: o qual coftume foi acordado per Affonfo Peres Gago, e Johã

Peres alcayde, e Lourenço Peres juvz, per Francifco Tooxy, e per

Gil Vicente, e per Johã Fernandes almotacee, e per Johã Martins

veedor. Teftemunhas Domingos de Tooxy, Pêro Chaveiro procura-

dor, e Pêro Juyães, Affonfo Fernandes creligo na eigreia de San-

tiago, Bertolameu Domingues Varugo.

He
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He coftume, que as chamadas dos feytos, que os almotacees

deve douvir, fom feytos polo almotacee que alTy eftes almotacees

tomarom ; e que a demanda feia de grom contea, quer de peque-

na, o almotacé pequeno que chamar, levará huú foldo pola cha-

mada; e efte almotacé por efte foldo fará a eixecuçõ pola fentença

dos almotacees.

He cosftume, que fe efte almotacé que aífy fez a chamada

por efte foldo, fe fe nom acabou a eixecuçõ, ou fe nó determi-

nhou o feyto em feu tempo, que o outro almotacé que aífy for

feyto come efte, fará a eixecuçõ aa fentença, que aífy for dada

pelos outros almotacees, lem lhy dando nenhúa coufa.

He coftume, que eftes almotacees que aífy forem feytos, co-

mo dito he, que almotaçarã todalas coufas que forem das almo-

taçarias lem peyto, falvo que haverá huú peixe polo cufto de cada

carrega, e haverá o almotacé pequeno as almotaçarias das coufas

mehudas: convém a faber, de cada huma almotaçaria huú di-

nheyro; efte dinheyro feerá livre, e ifento feu.

He coftume, que fe vinho vêem de fora de carreto, que

aiã dalmotaçar, que os almotacees que o aífy almotaçarem, te-

nha amoftra dei pêra veerem fe fe fezer depois malefício no dito

vinho.

He coftume, que os feytos das almotaçarias feia primeira-

mente demandadas perante os almotacees, e os almotacees conhe-

cerõ dos feytos, e darã hy fentenças primeiramente; e fe cada

huma das partes contra que for dada a fentença, apellar, pode

apellar pêra o juiz; e fe pêra alhur apellar, nom lha darõ: e o juiz,

ou os juizes que conhecerem da dita apellaçõ, fe julgar que o al-

mo-
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motacc bem julgou, per coftume tornarfe o feito aos almotacees,

e conhecera dei; e fe julgado he polo juyz, ou juizes, que os al-

motacees mal julgarom, per coííume ftá, que os juizes conholcã

do feyto, e defembargué atá a fentença defenitiva ; e fe fe alga

parte agravar de tal feyto e apellar, os juizes per coftume nom lhy

dará a apellaçom, mays fará cumprir, e aguardar fa fentença; e

per EIRey alfy ftá mandado.

He mandado, que fe alguú homem fe agravar doutro per

rafom de terra, ou de lixo, bu de tapamento que aiã de tapar, fe

for querelado aos almotacees, e eles virem que fe deve de fazer

aquelo que affy pedem, mandará a aquel que o fezer, que o tire,

ou que o tape, ou que faça coufa certa ataa tempo certo; e fe o

nom fezer ao tempo que lhi he mandado, os almotacees levará

dei cinco foldos, e poerlhã outro tempo certo fo a dita pena: e fe

o nom fezer aos dous termhos, ftonce os almotacees levaram dei

a péa, e mandaloã fazer a fa curta.

He coftume, que os almotacees em cada huú dia, e em cada

húa hora, cada que quiferem, e em qual logar quiferem ouvir os

feytos das almotaçarias, ouviloshã, e filhará os feytos delas, e ou-

virei as partes hu quiferem, e cada que quiferem, e terminharõ os

feytos per fas fentenças, affy como acharem que he dereito.

He coftume, que entanto os feytos andarem perante os al-

motacees, que ainda que feia vençudo o outor do reeo, ou o reeo

do outor, que nom levará curtas, feno das fereturas.

He coftume, que todalas coufas que forem de regatios, que

fe venda na terra, que ante que feia vendudas per nenhuú que as

aia de vender, que antes feerã almotaçadas pelos almotacees: e fe

as

?4
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as alguém vender ante que feia almotaçadas, aquel que as ven-

der, peytará cinco foldos pêra os almotacees, e pêra o concelho.

He coftume, que aqueles que tragem pefcado pêra vender,

que ante que o venda, devem vijr aos almotaçees^que lho almota

çem; e fe o doutra guifa venderem, peytará a dita péa aos almo-

tacees, como dito he.

He coftume, que fe o pefcado que veer aa praça, carregas,

cavalos, ou afnares, e fe for pefcado de fcama, que o íenhorio le-

vará de carrega dous pevxes, os melhores que hy vierem ; e deve

as tomar ante que outrem tome fte pefcado nenhuú; e de carrega

do afno huú: e eíte pefcado partenno o alcayde, e o moordomo

per meyo.

He coftume, que fe veer carrega de befta, ou carregas de pef-

cado de fcamas em cambhos, também cavalares, como afnares, o

fenhorio levará da carrega da befta cavalar deis dinheyros, três

dinheyros ao açougueyro, e três dinheyrosjao [moordomo; e da

afnal três mealhas ao moordomo, e três ao açougueyro.

He coftume, que fe veer pefcado em carregas^ cavalares, ou

afnares de homens de fora da terra; convém a faber, congros, ou

caçõees, ou baléa, ou toninha, ou outros] pefcados que nom feia

de fcama, o fenhorio levará da carrega afnal féis dinhevros, e da

cavalar huú foldo, dos que tragem as ditas carregas.

He coftume, que fe na carrega das peyxotas, ou doutro pef-

cado de fcama, veer affy como boo pefcado ftremado, chebra, ou

evo, ou rodovalho, ou outro pefcado grande, o fenhorio nom le-

vará nenhuú deites pefcados; falvo fe eftas beftas trouveffem a

car-
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carrega deites pefcados, entom o fenhorio levará a melhor delles,

como dito he.

He coftume, que fe alguém trouxer carrega de pefcado em

colo de homem, ou de mulher, o fenhorio levará dous dinheyros;

convém a faber, o alcayde huú dinheyro, e o moordomo o outro.

He coftume, que fe alguém trouxer mugeés em carrega de

befta pêra vender, o fenhorio levará ende a dizima.

He coftume, que barvos, ou anguias, ou outro pefcado que

fe venda defte rio em gamelas, ou em ceftos, ou em ceftas, o açou-

gueyro levará huú dinheyro, fe efte pefcado for íilhado em tras-

malho; e fe for filhado de nallas, levará ende huma mealha: e fe

efte pefcado que affi vem de Tejo, ou defte rio, o fenhorio levará

feys dinheyros, fe for carrega cavalar; convém a faber, três dinhey-

ros ao moordomo, e três ao açougueyro ; e fe for carrega daího, o

moordomo levará três mealhas, e o açougueyro outras três mea-

lhas.

He coftume, que dos faveés que tragem en carregas, fe o

trouxerem em befta cavalar, levarom os melhores dous faveés;

convém a faber, o moordomo huú faval, e o alcayde outro favel,

e o açougueyro levará três dinheyros; e fe veer em carrega dafno,

o moordomo, e o alcayde levará hum faval, e partiloam antre fy;

e o açougueyro levará três mealhas.

He coftume, que fe tragem os faveés em colo pêra vender, o

moordomo levará huú dinheyro do carrego, e o açougueyro levará

de cada faval huma mealha ; e fe trouxer ruivos, ou mugees, ou

outro pefcado qualquer que feia, ou marifco, dará huú dinheyro

ao moordomo, e outro dinheyro ao açougueyro.

He coftume, que das carregas cavalares que alguús tragem de

ma-
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marifcos, e que nom fom vezinhos, nem moradores na terra, o

moordomo levará da carrega três dinheyros, e ao açougueyro ou-

tros três dinheyros ; e fe for carrega afnal do marifco, o moordomo

levará três mealhas da carrega, e ao açougueyro outras três mea-

lhas.

He coftume, que os vezinhos e moradores na dita vila fe

trouxerem carregas de marifcos, que dè da befta cavalar ao açou-

gueyro três dinheyros; e fe for afnal, três mealhas.

He coftume, que o aliazar que talhar vacas, ou boys, que dè

ao moordomo de cada cabeça feys dinheyros; e ao alcayde dará

de cada cabeça huG huvre de cada vaca que affy matar, ainda

que a venda a olho, e do boi nom levará nada, e ao açougueyro

levará de cada cabeça dous dous dinheyros.

He coftume, que fe vender cervo, ou cerva, que o moordomo

levará féis dinheyros de cada cabeça, e o açougueyro dous di-

nheyros.

He coftume, que dos carneyros que mata que fe vendem,

também mortos, como vivos, o moordomo levará de cada carney-

ro que for vendudo dous dinheyros ; e fe for gamo, o moordomo,

e o açougueyro levará outro tanto como dos carneyros.

He coftume, que os que vendem bodes, ou cabras, o moor-

domo levará dos aliazares, que os affy matarem, fenhos dinheyros

de cada cabeça, e o açougueyro outro tanto.

He coftume, que dos cabritos que os aliazares vendem no

açougue, o aliazar que o affy vender, dará ao açougueyro de cada

huú cabrito huma mealha.

He coftume, que dos porcos, e porcas que affy matarem os

carneceyros pêra vender, ou outros quaesquer que os affy matem

pe-
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1

pêra vender, o alcayde levará de cada porco, ou porca o lombo;

e o moordomo, e o açougueyro levara de cada cabeça dous dous

dinheyros cada huú.

Ainda he coftume da almotaçaria, que o pefcado que veer da

Pederneyra, convém a faber, peyxotas, que os almotacees as al-

motaçarã por efta guyfa; darem de gaanho ao almocreve, que aífy

trouxer, fex dinheyros cada peyxota de gaanho de como lhy cufta-

rom na área; e fe forem ruyvhos, ou gorazes, darlham cada pevxe

dous dinheyros de ganho de como lhy cuftarom na área.

He coftume, que fe trouxer cações, ou congros, ou chirlas, ou

outro pescado que feia grande, os almotacees lhy dará ganho por

eftes pefcados, fegundo virem igualmente.

He coftume, que fe trouxerem vezugos, ou pefcado mehudo

que feia daliariffe, delhy gaanho igualmente.

He coftume, que os almocreves que trouxerem, que a balèa

negra feia almotaçada per efta guyfa (a)

He coftume, que o almocreve que trouxer marifco, convém a

faber, berbegões, ou ameyjas, que os almotacees o farã jurar aos

evangelhos, quanto lhy cuftou o alqueyre, e darlheha de gaanho

de como lhv cuftou na área.

He coftume, que o que trouxer oftras, ou cangrejos, que os

almotacees o almotacem, e lhy dem gaanho.

He coftume, que quando vêem marceyros de fora, e arma ias

tendas no açougue, o tendeyro que aífy armar, dará huú dinheyro

ao moordomo, e dous dinheyros ao açougueyro; e fe andar per

vi-

(a) Ne/ie lugar e/tão três linhas em branco.
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vila, e vender aífy como chaaroões, ou almocelas, ou cocedras, ou

chumaços, daquelo que vender, dará quatro dinheyros ao moor-

domo.

He coftume, que fe o bofom andar vendendo em celto ou

em caniftel pela vila, dará huú dinheyro ao moordomo.

He coftume, que as paadeyras que vendem pam em no açou-

gue, ou em fas cafas, dará cada hú dia que o vender huú dinhey-

ro ao açougueyro.

He coftume, que as paadeyras que affy venderem pam, que

cada huma dará huú dinheyro ao moordomo cada fabado.

He coftume, que as verceyras que vendem no açougue fas

verças, e ias fruitas quaaefquer que feia, fe trouxerem em carre-

gas, dará três dinheyros fe as trouxer cm rocim ; e fe as trouxer

em afnos, dará da carrega três mealhas; e fe as trouxer em cefto

fem arco, dará huú dinheyro ao açougueyro ; e fe as trouxer em

cefta darco, dará huma mealha ao açougueyro ; e outro fi dará das

fruitas que fe venderem no açougue, ou pela vila.

He coftume, que aqueles que tragem gamelas, ou feudelas

pêra vender, e nom fom vezinhos, o moordomo levará a dizima

das que vender; e fe as trouxer em befta cavalar, dará quatro di-

nheyros ao açougue; e fe veer em afnal, dará dous dinheyros ao

açougueyro, que som delRey.

He coftume, que fe alguú de fora veer que nom feia vezinho,

e trouxer carrega, ou carregas de linho pêra vender, dará ao moor-

domo quatro dinheyros do maravedi daquello que vender, e dará

ao açougueyro de quantas pedras de linho vender tantos dinheyros.

He coftume, que fe alguém veer de fora que nom feia vezi-

nho,
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nho, e trouxer colonho de linho que venda na vila, dará daquelo

que vender quatro dinheyros ao moordomo de cada maravedi; e

dará ao açougueyro de quantas pedras de linho aífv vender fenhos

dinheyros: e fe for morador, e vezinho da vila, e trouxer linho

pêra vender em carregas, ou em colo, de quantas pedras vender,

tantos dinheyros dará ao moordomo.

He coftume, que fe trouxer laã pêra vender em carregas, ou

em colo, e nom for vezinho, dará quatro dinhevros do maravedi

ao moordomo daquelo que vender, e ao açougueyro de cada pe-

dra huú dinheyro.

He coftume, que o que vender laã, e for vezinho, dará ao

açougueyro huú dinheyro de quantas pedras de laã vender.

He coftume, que fe alguém vem de fora parte, que nom feia

vezinho, e trouxer queijos em carrega pêra vender, da carrega ca-

valar pagará três dinheyros ao moordomo, e outro tanto ao açou-

gueyro ; e fe os trouxer em befta afnal, dará três mealhas ao moor-

domo, e outro tanto ao açougueyro.

He coftume, que fe alguém trouxer queijos de fora pêra ven-

der, e nom for vezinho, dará cada huú carrego huú dinheyro ao

moordomo, e outro ao açougueyro.

He coftume, que fe alguém trouxer queijos em carregas pêra

vender, e for vezinho, dará da befta cavalar ao açougueyro três

dinheyros, e da afnal três mealhas de cada húa carrega; e fe as

trouxer em colo, e for vezinho, dará huú dinhevro de cada colo-

nho, ou de cada cefto ao açougueyro.

He coftume, que fe alguém vêem aa vila que nom feia vezi-

nho, e trouxer carrega ou carregas de caftanhas ou de nozes pêra

vender, da befta cavalar dará alqueyre e meyo ao moordomo, e

da
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da afnal três quartas ; e dará de quantas carregas trouxer ao açou-

gueyro da beíta cavalar três dinheyros, e da aíhal três mealhas : e

fe alguém trouxer nozes, ou caftanhas em colo, e nom for vezinho,

dará de cada colonho huú dinheyro ao moordomo, e outro ao

açougueyro.

He coflume, que fe alguú vezinho da vila trouxer carregas de

caftanhas, ou de nozes em beftas, dará de cada carrega três di-

nheyros da cavalar ao açougue, e da afnal três mealhas.

He coflume, que fe alguém vezinho da vila trouxer carregas

em colo, ou em cabeça, de caftanhas, ou de nozes, dará cada car-

rego de colo huú dinheyro ao açougueyro.

He coflume, que fe alguíís que nom feia vezinhos, e tragem

carregas de fruitas pêra vender, dará três dinheyros ao moordomo

da befta cavalar, e ao açougue outro tanto ; e da afnal dará três

mealhas ao moordomo, e outro tanto ao açougue.

He coflume, que fe alguém, que nom for vezinho, e trouxer

fruita aa vila pêra vender em colonho ou em certos, dará huú

dinheyro de cada carrega ao moordomo e outro dinheyro ao

açougue

He coflume, que fe alguú vezinho da vila trouxer carregas de

fruita pêra vender, dará de cada carrega cavalar três dinheyros

ao açougue, e da afnal três mealhas.

He coflume, que fe alguú vezinho trouxer fruita pêra vender

ao açougue, dará huú dinheyro ao açougueyro; ainda que venda

pela vila, ou em cafa, pagará o dinheyro, fe for de regatia.

He coflume, que aqueles que am fruitas em a vila, ou em feu

termo, e fom vezinhos, e querem vender no açougue, ou pela vila,

da-
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dará do celk) huú dinheyro ao açougueyro, e da certa húa mealha;

e fe venderem as fruitas, e forem fuás, nom em fas calas, ou ante

las portas, que nom feiam de regatia, nom pagará nada.

He coftume, que fe alguús, que nom lbm vezinhos, trouxerem

carregas de fal aa vila pêra vender, dará da carrega cavalar três

dinheyros ao açougueyro; e fe for afnal, dará três mealhas ao

moordomo, e outras três mealhas ao açougueyro.

He coftume, que fe alguú da vila trouxer carregas de lai aa

vila pêra vender, e vender nos açougues, dará três dinheyros da

carrega cavalar ao açougueyro, e três mealhas da carrega do afno

;

e fe o vender na la cafa, nom pagará nada.

He coftume, que as portagees fe hufa que leguem per efta

guifa : que fe alguús homeés de fora da terra vêem comprar azey-

te, ou mel aa vila, ou aos termos, e o leva em tonees pêra fora da

terra, o comprador dará ao moordomo de portagem vinte foldos

cada tonel ; e fe o levar vezinho da vila, ou do termo, que aia de

compra, e nom for foldadeyro, pagará ao moordomo outro tanto,

quanto pagará o de fora da terra.

He coftume, que fe alguús homens de fora vêem aa vila, ou

ao termo comprar azeyte, ou mel, e o comprar, e o quizer tirar

pêra fora em beftas, pagará de cada húa carrega cavalar ou muar

cinco foldos ao moordomo, e da afnal dous foldos e meyo ; e fe o

levar o vezinho da vila, ou do termo pêra fora da terra, e nom for

foldadeyro, pagará outro tanto, quanto pagam aqueles que nom

lbm vezinhos ; e fe for foldadeyro, nom pagará nada.

He coftume, que fe alguús homens vêem comprar vinho aa

vila, ou ao termo, e o compra, e o leva pêra fora da terra, o com-

prador dará ao moordomo da carrega cavalar quatro dinheyros,

e
85
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e da aíhal dous dinheyros; e fe o comprar o vezinho da vila, ou

do termo, pêra o levar pêra fora da terra, e nom for foldadeyro,

pagará outro tanto como de nom feer vezinho; e fe for foldadeyro,

nom pagará nada.

He coftume, que fe alguú levar, também home, como mulher,

carrego em colo, ou em cabeça, que feia de compra, dará huú di-

nheyro de portagem ao moordomo.

He coftume, que fe alguús homens de fora da terra, que nom

feia vezinhos, tragem carregas de coyros vacarijs pêra vender, e

nom forem cortidos, fe as vender na vila, ou no termo, pagará ao

moordomo de cada coyro fex dinheyros; e fe forem cortidos, dará

quatro dinheyros do maravedi daquelo que vender.

He coftume, que fe alguém trouxer coyros de cervos, ou de

cervas pêra vender aa vila, ou ao termo, e vender, pagará cada

coyro féis dinheyros, fe for em cabelo; e fe forem cortidos, dará

quatro dinhevros do maravedi daquelo que vender ; e fe alguú ve-

zinho da vila, ou do termo comprar cada huú deftes coyros, ou to-

dos, e nom for foldadeyro, pagará outro tanto o moordomo, quan-

to pagar o vendedor.

He coftume, que fe alguú homem de fora da terra trage pêra

vender, e vender peles de cordovã que feia machos, ou fêmeas,

em cabelo, o vendedor pagará ao moordomo de portagem huú di-

nheyro de cada huma pele ; e fe foré cortidas, pagará quatro di-

nheyros ao moordomo daquilo que vender; e o comprador que

as comprar, outro tanto pagará como o vendedor, fenom for fol-

dadeyro, ainda que feia da terra.

He coftume, que fe alguús homens de fora da terra trouxe-

rem peles carneyras aa vila, ou ao termo pêra vender, e vender

em
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em cabelo, pagará de cada huma pele huú dinheyros ; e fe forem

cortidos, pagará ao moordomo quatro dinheyros do maravedi; e fe

as comprar ou vender, e nom for foldadeyro, pagará outro tanto

come o vendedor.

He coftume, que fe alguús homeés de fora da terra \eherem

comprar, e comprarem cada huú deites coyros, ou todos, fe as

comprarem em cabelo, pagará o comprador de cada huú deites

coyros outro tanto come o vendedor, e eífo meefmo fe forem cor-

tidos; e fe o vezínho da vila vender cada huú deites coyros, paga-

rá ao moordomo, come o comprador, fe nom for foldedevro.

He coftume da dita vila, que o vezinho que em ela morar, ou

nos termhos dela, e quizer feer foldadeyro em qual tempo quer

que feia, feerá foldadeyro, dizendo ao moordomo que quer feer

foldadeyro, e o moordomo o fará feer foldadeyro; e efte vezinho

dá huú foldo, por feer foldadeyro, em cada huú anno por dia de

Sam Martinho ao moordomo; e por efte foldo que dá ao moor-

domo, o vezinho comprará, e venderá, e nom dará portagem ne-

nhúa.

He coftume, que fe alguús homens de fora da terra trouxe-

rem aa vila, ou ao termho, levo ou hunto pêra vender, e o vende-

rem, pagará de portagem ao moordomo quatro dinheyros de ma-

ravedij e outro tanto pagará o comprador, ainda que feia vezinho,

fe nom for foldadeyro.

He coftume, que fe alguús homens de fora da terra compra-

rem na vila, ou no termho, hunto ou fevo, dará ao moordomo

quatro dinheyros do maravedí; e outro tanto pagará o vendedor,

fe nom for foldadeyro, ainda que feio vezínho.

He coftume, que fe algué comprar colmeas em na vila, ou eri

o termho, pagará o comprador e o vendedor ao moordomo quatro

di-
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dinheyros cada huú de cada maravedy, falvo fe forem vezinhos

foldadeyros.

He coftume, que fe alguém comprar befta cavalar eu a vila.

ou en o termho, o comprador dará huú maravedi de befta enca-

breftada, quer feia cavalar, quer muar; e fe forem dalbardas cada

huma deftas beftas, o comprador pagará ao moordomo huú meyo

maravedy, e o vendedor outro tanto de cada húa befta, fe nom fo-

rem vezinhos e foldadeyros; e do afno três foldos e nove dinhevros.

He coftume, que fe alguú cuitaleyro veer aa vila, ou ao ter-

mo, e vender cuitelos, ou outra ferramenta muuda, alfy como fer-

ros de lanças, ou de cuitelos, ou defpadas, ou de dardos, ou dal-

marcovas, ou doutras armas que feia muudas, fe aquel que as

trouxer, nom armar tenda, o moordomo levará a dizima daquelo

que aífy vender; e fe as vender fo tenda, ou fo corda, pagará ao

moordomo quatro dinheyros do maravedi.

He coftume, que aquel que vender, ou comprar bois, ou va-

cas aprenhadas, e nom for vezinho foldadeyro, pagará o compra-

dor e o vendedor féis féis dinheyros, cada huú de cada cabeça.

He coftume, que fe alguú comprar, ou vender porcos, ou por-

cas vivas, fe aquel que as comprar, ou vender nom forem vezinhos

foldadeyros, o comprador, e o vendedor pagará ao moordomo

dous dous dinheyros de cada huma cabeça.

He coftume. que fe alguú comprar, ou vender carneyros, ou

ovelhas, ou bodes, ou cabras, e o comprador e o vendedor nom

forem vezinhos foldadeyros, cada huú dos compradores, e vende-

dores pagarom de cada cabeça de cada carneyro, ou ovelha, ao

moordomo dous dinheyros, e dos bodes, ou cabras, fenhos dinhey-

ros
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ros de cada cabeça, allY o comprador, como ao vendedor, outrofy

ao moordomo.

He coítume da dita vila, paffa de trinta annos, que fe o ju-

gadeyro do pam e do vinho nom penhorar ante do natal alguíí do

concelho, que lhy feia tehudo per razom da dita jugada, en no

tempo que tem a dita houveença, dhi em diamte nom lhy he tehu-

do a nenhúa coula ; e alíy he provado pelos homes boõs antigos

em huú . . . .W que Gonçalo Abril jugadeyro demandava a Igu-

lina . . . (*) que tal he o coftume; e que aíTy foi íempre julgado

ante os que tinha as rendas das jugadas, per Domingos Alvidrus,

e per Vicente Peres, e per Joham Anches, e per Martim Gomes, e

per Vicente Fernandes, e per Fernã Peres, e a Domingos Johanes,

e a Lourenço Martins, e Affoníb Ochom, e a Lourenço Steves, e

a Arfònfo Barriga &c.

(a) Não fe pôde ler huma palavra.

(/') Também aqui não fe pôde ler huma palavra.

NOTA
Ejle documento acha-fe no Maço 3." de Foraes antigos, N.° 10, no

Real Archivo, em hum caderno de pergaminho em 4. de defeféis folhas

não numeradas; efcrito em duas columnas, com as iniciaes dos parágra-

fos floreteadas de a\ul e vermelho. He copia de lettra Francesa, efcritá

pelos fins do feculo i3. ou princípios do 14.

FIM.
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ERRATAS DOS FOROS
As três ultimas linhas da pag. 5yS, devem-se emendar da maneira seguinte

:

N. B. A pag. 53 1. /. 9 e 10. leia-se : e perviygavil sotelêza de my. A pag. 533. /. 19.

em lugar de conhoçudo, em: leia-se: conhoçudo, e. A pag. 544. /. 10. leia-se: my. ca

soo. /. 23. leia-se: cú ele, mays.

leia-se o prazo é

qué

aquel

onde a

a renda

O Leitor advertido emendará alguns outros erros; aos quaes deu causa, ou o

abuso de abreviaturas ambíguas, que se observa nos Códices, ou a falta total de ac-

centos e de pontuação, que foi preciso suprir, ou a união e ligadura de duas e mais pa-

lavras, que convinha separar. Em quanto ao mais, forão estes Foros impressos confor-

me aos originaes, isto he, com a mesma inconsequente e desvairada ortografia ; e com
os vícios grammaticaes próprios daquelles tempos, em que a linguagem Portugueza

não estava ainda polida, nem mesmo fixada.

E assim na pag. 541 /.



3yeSf











mr,~im>\ **v\

DP




